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ل٧

له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 

 ل٣

ل٢

محەمەد توتونچی، نوێنەری نوێی بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە تورکیا

 محەمەد توتونچی: بەرەی تورکمانی عێراقی
زۆر لە دواوەوەی ئەو پێگەیەیە

 کە شایەنییەتی 

بەرەی تورکمانی عێراقی کار بۆ 
دەستنیشانکردنی داهاتووی دۆزی 
تورکمان دەکات لە هەرکوێیەک بێت

تەلەعفەر نوێنەرایەتی هەرە 
گرنگی ناوچەکانی تورکمان ئێلی 

دەکات 

  کاتێک باس لە شەوانی مانگی رەمەزان دەکرێت، 
راستەوخۆ یاری و ئاهەنگەکانی دوای نوێژی تەراویح 

دێتە یادەکانمان. 

ئەم رەمەزانەش وەکو رەمەزانەکانی پێشووتر نەریتەکە 
نەگۆڕا و بە جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە لە نێو خەڵکدا 

ئاهەنگەکان ئەنجام دەدرێن. لە ئاهەنگەکانیشدا 
هونەرمەندە میللییەکان خواستێکی زۆریان لەسەرە.

 ئاهەنگەکانی شەوانی
 رەمەزان

هەورازی ئافرەتان و نەخۆشی وەبا

 ئەحمەد چەلەبی، ئەو پیاوەی
کارەبای هێنا بۆ هەولێر)ئەربیل

   ناوەندی پەروردەیی تورکمان کە ناوەندی 
سەرەکی لە کەرکوکە و لە بەرواری ١ی 
کانوونی دووەمی ٢٠١٩ـەوە نوێنەرایەتی 

لە هەولێر)ئەربیل( کردۆتەوە، لە دوایین ٤ 
مانگدا بە بەهای ٧ هەزار دۆالر 

پرۆژەی پێشکەشی قوتابخانە
 تورکمانییەکان کردووە.

دڵزار مەعروف سەلیم، نوێنەری ناوەندی پەروەردەیی 
تورکمان لە هەولێر)ئەربیل(

 هەنگاوێکی گەورەی ناوەندی پەروردەیی تورکمان بۆ قوتابخانە
 تورکمانییەکان لە هەولێر)ئەربیل 

 بڕیارەکەی حکوومەت لە بارەی
 هاوەردەکردنی ئۆتۆمبێل بازاری

سڕ کرد

 دامه زراوه  سوتێنراوه کانی تورکمان له 
 کفری نۆژه نده کرێنه وه

(

ل٤

ل٤

ل٦

پەگە لەبەرامبەر چوونە
 پسپۆری ئۆرسام ''یە

بۆ ناوچەی ئارام داوا لە
 ناوەوەی توركیا 

کە لە عەفرین بکشێتەوە
تورکیا دەکات 

 جەیمس جیفەری، نوێنەری تایبەتی ئەمریکا لە سووریا لە بارەی ناوچەی 
ئارام  دوای روونکردنەوەی سەبارەت بە کارکردن لەگەڵ تورکیا رۆژەڤی ئەم 
ناوچەیە لە ناکاو گۆڕا. دوای ئاماژەدان بەوە جیفەری وتی، "ئەو بابەتەی 

کە لەگەڵ تورکیا کاری لەسەر دەکەین، بە درێژایی سنووری تورکیا 
دروستکردنی ناوچەیەکی دیاریکراو بە بێ بوونی یەپەگەیە".

 جووت قاوە و پرۆگرامی
جووت قاوە

  جووت قاوە یەکێکە لە 
کۆنترین قاوەخانەکانی 

شاری کەرکوک و 
تا کۆتایی سااڵنی 
حەفتاکان دەرگای 

بەڕووی سەردانیکەرانییەوە 
کراوەبوو. قاوەخانەکە بە 

تەواوەتی لەسەر کەلتووری 
تورکمانی درووستکراوە 

و هەر لەکۆنەوە لەالیەن  
کەسایەتییە تورکمانە 

دیارەکانی ئەو شارەوە 
سەردانی کراوە و کاتی 

تێدا بەسەربراوە. 
 لەالیەکی دیکەوە 

شاعیر و مامۆستاکانی 
مەقام لێرە کۆبوونەوەتەوە 

و لەهەمان کاتدا لە 
بۆنەکاندا گۆرانی و 
قۆریات و چااڵکی 

هەمەجۆری تێدا 
ئەنجامدراوە.

 ل٩

 ل٣

ل٥

(
باش فێری زمانەکانی عەرەبی و فارسی بووە. 

جگە لە زمانی تورکمانی کە زمانی دایکییەتی، 
تورکی)عوسمانی( بە شێوەیەکی باش دەیتوانی بینوسێ 

و بیخوێنێتەوە. جگە لەم مەدرسەیە لە هیچ شوێنێکی 
دیکە پەروەردەی وەرنەگرتووە. لەگەڵ ئەمەناش زمانی 

ئینگلیزیشی دەزانی، هەر چەندە گەر نەشیانبینیبێ کە 
قسەی پێبکات بەو زمانە بەاڵم بینیویانە کە بەو زمانە 

نوسیویەتی.

   ئەحمەد چەلەبی تاقە کوری حاجی مەحمود 
چەلەبییە، لە الیەنی دایکیەوە لە خانەوادەی 

دۆغرمەچییە. لە ساڵی ١٨٩١ لە گەرەکی سەرای 
قەاڵت لە دایک بووە. لەو سەردەمەدا بە هۆی نەبوونی 

هیچ قوتابخانەیەک لە الیەن مامۆستایانی مزگەوت 
پەروەردەی وەرگرتووە. ئەحمەد چەلەبی بۆ ماوەی ٦ 
شەش مانگ لە مەدرەسەی قەاڵت پەروەردەی ئاینی 

خوێندووە و بە شێوەیەکی زۆر 

''



 twitter/@tbaajansi ٢٠ی ئایاری ٢٢٠١٩

ریپۆرتاژ&فۆتۆ: عه بدواڵ ئه حمه د
محەمەد توتونچی، نوێنەری نوێی تورکیا لە بەرەی تورکمانی 

عێراقی ئاماژەی بەوە کرد کەوا هۆکاری قبوڵکردنی ئەو ئەرکەی 
بەمەبەستی گەیاندنی 'دۆزی تورکمان'ـە بۆ تورک و رای گشتی 

جیهان بە شێوەیەکی باش. 

سەبارەت بە گەیاندنی دەنگی تورکمان بۆ رای گشتی، محەمەد 
توتونچی جەختی لەوە کردەوە کەوا بەرەی تورکمانی عێراقی زۆر لە 
دواوەی ئەو پێگەیەیە کە شایەنییەتی و لە درێژەی قسەکانیدا وتی، 
"تورکمانەکانی بەرەی تورکمانی عێراقی لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتی 

و لە چەندین بواری وەک سیاسی و پەروەردە، نزیکن لە دیاریکردنی 
دەرئەنجامی دۆزی تورکمان. بەم هۆیەشەوە پێویستە لە ئاستێکی 

باشتر بێت لەو پێگەیەی کە ئێستا خاوەنیەتی".

محەمەد توتونچی، نوێنەری تورکیا لە بەرەی تورکمانی عێراقی 
سەبارەت بە چەندین بابەتی وەک نەخشە رێگای کارە نوێکەی و 

دۆخی ئێستا بۆ مایکی تەبا دوا.
 

دەربارەی نەخشە رێگای کارە نوێکەی محەمەد توتونچی وتی، 
"ئەرکی نوێنەرایەتی تورکیا لە بەرەی تورکمانی عێراقی لەگەڵ 
ئەوەی کارێکی هەستیارە، هاوکات کارێکی گرینگە. هۆکاری 
قبوڵکردنی ئەو ئەرکەشم بۆ زیاتر ناساندن و یەکگرتوویی بەرەی 

تورکمانی بەتایبەتی سەرەتا بە تورکیا و دواتر بە گشت ئەو شوێن 
و دامودەزگا نێودەوڵەتییانەی کە دەتوانین دەنگی خۆمانی پێی 

بگەیێنین. هاوکات بە شێوەیەکی باش گەیاندنی دۆزی تورکمان بە 
تورک و رای گشتی جیهان. لەگەڵ ئەوەشدا نوێنەرایەتی ئەرکێکی 

گرینگە کە دەستەبەرکردنی ناساندن و لەنزیکەوە چاودێریکردنی 
نوێنەرانی دەرەوە و نێردراوەکان و دامەزراوە نێودەوڵەتیەکان و ژینگەی 

سیاسی لە تورکیا و رێکخراوی کۆمەڵگای سڤیل لەگەڵ دۆزی 
تورکمان بە میدیاکانە. بەتایبەتی ژمارەیەک کەسی زۆر لە تورکیا 

هەن کە لەوێدا دەژین و دەنگ دەدەن. درێژە دەدەین بە پەیوەندییەکانمان 
لەگەڵ ئەو کەسانە و یارمەتییان دەدەین و هەوڵی چارەسەرکردنی 
کێشەکانیان دەدەین. دەتوانین بە باشترین شێوە سوود لەم کەسانە 

وەرگرین بۆ خزمەتکردنی دۆزی تورکمان''. 

توتونچی دوای ئاماژەدان بە دۆخی تورکمان کە سێیەم نەتەوەیە 
لەدوای عەرەب و کورد لە عێراق وتیشی، "تورکمان لە عێراقدا لە 

بواری جوگرافیا و ئابووری و لە زۆربەی الیەندا خاڵی الوازیان 
هەیە. بەهۆی ئەوەش دووچاری ئاستەنگییەکی زۆر دەبنەوە لە 

کۆشش، پێویستە بە باشترین شێوە دەنگی تورکمان بگەیەندرێتە شوێنە 
پێویستەکان".

شایەنی باسە توتونچی ئاماژەی بەوە کرد کە گشت هەوڵەکانی 
دەخاتە گەڕ بە مەبەستی باشتر بەرگریکردنی ماف و داواکارییەکانی 

تورکمان و گەیاندنی دەنگی تورکمان بەو گرووپانەی لە دژی 
تورکمانی نیشتەجێبووی عێراقن. لە بەردەوامی قسەکانیدا راگەیاند 

کەوا کارەکانی بە یارمەتی بەرەی تورکمانی عێراقی بۆ مافی 
دۆزی تورکمان لە بواری نێودەوڵەتی و بانگەشەکردنی لە تورکیا 

درێژەی دەبێت.

ناوبراو تیشکی خستە سەر ئەوە کە نوێنەرایەتی تورکیا لە بەرەی 

تورکمانی عێراقی پەیوەندی باش دەستەبەر دەکات و هەر لە هەمان 
کاتدا باسی لەوە کرد کە چەندین نوسین و راپۆرتی بە ژمارەیەک 

زمان ئامادەکردووە کەوا ئاماژە بە کێشە و داواکاری تورکمان و 
تورکمان ئێلی دەکات.

هاوکات توتونچی دەڵێت، پێویستە 
گەنجەکانی تورکمان لە تورکیا 
بەتایبەتی ئەوانەی بەمەبەستی 

خوێندن لەوێ دەژین، لە کاتێکدا 
کە بۆ واڵتەکانیان دەگەڕێنەوە 
تەنها ئەو زانست و زانیارییانەی 

لە زانکۆ وەریانگرتووە بەسیان 
نەبێت. ئەو سەبارەت بە گەشەی 
کەسی گەنجان ئاماژەی بەوەش 
کرد کە زانیارییەکانی دەربارەی 

پەیوەندییەکانی سیاسەتی 
نێودەوڵەتی دۆزی تورکمان 

دەخاتەڕوو و لە هەمان کاتیشدا 
گەنجەکان بە شێوەیەکی تەواو 

پێدەگەیەنێت بۆ ناوچەکە.

هەڵبەت محەمەد توتونچی بەمجۆرە وەاڵمی پرسیاری دۆزی تورکمان 
و دەنگی تورکمان لە دەرەوەی عێراق دەگاتە چ ئاستێک دایەوە: 

بەرەی تورکمانی عێراقی کار بۆ 
دەستنیشانکردنی داهاتووی دۆزی تورکمان دەکات 

لە هەرکوێیەک بێت
"ئەوەی راستی بێت  بە بیرۆکەی من بەرەی تورکمانی عێراقی زۆر 

لە دواوەی ئەو پێگەیەیە کە شایەنییەتی. لە کاتێکدا بەرەی تورکمانی 
عێراقی ئااڵکەی بۆ ٣ ملیۆن تورکمان دەشەکێتەوە، لەالیەکی 

دیکەشەوە بەرەی تورکمانی عێراقی گەورەترین رێکخەری تورکمانە. 
بەهۆی ئەمەشەوە بەرەی تورکمانی عێراقی لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتی 

و سیاسی و پەروەردە و ژمارەیەک بواری دیکەی تورکماندا، دەتوانین 
بڵێن داهاتووی دۆزی تورکمان دیاری دەکات. بەهۆی ئەو پێگەیەی 

ئێستای خاوەنییەتی، پێویستە لە ئاستێکی باشتردا بێت. ئەم دۆخە 
لە ئەنجامی نەهاتنەدی هەندێک مەرجی پێویست هاتووەتە ئاراوە. 

ئەوەش ئاشکرا بکەم، گەر من لەسەر ئاستی تورکیادا بدوێم، سەرەتا 
بەرەی تورکمانی عێراقی و دامەزراو و پارتەکانی دیکەی سەر بە 
تورکمان لەگەڵ گشت تورکمانان دەتوانین هەڵسەنگاندن بۆ لەسەدا 

٣٠-٣٥ـی تواناکانیان لە تورکیا، بکەین. ئەوە دەزانین کە لە تورکیادا 
حکوومەت، سیاسەت، پارتەکان، زانکۆکان و لە نێو خەڵکانیشدا بایەخ 

ناوازە و خۆشەویستییەکی زۆر گەورە بۆ تورکمان هەیە هەڵبەت لە 
هەمان کاتدا بەداخەوە کەوا ئێمە ناتوانین ئەم هەلە بەشێوەیەکی باش 

بقۆزینەوە". 

هەر کاتێک کە بابەتەکەمان بۆ رای گشتی 
خستەروو، ئەو کات دەتوانین باشتر یارمەتی لە 

تورکیا وەربگرین
جێگای ئاماژەیە توتونچی جەختی لەوە کردەوە کەوا نەیانتوانیوە 
دۆخی ئێستا بە باشترین شێوە بقۆزنەوە و لێرەش بەشێکی کەمو 
کوڕی بۆ خۆیان دەگەرێتەوە. ئەو نوێنەرە راشیگەیاند، "هۆکار 
بۆ بەشێکی ئەم دۆخە بۆ مەرجەکان دەگەڕێتەوە. پێویستە ئێمە 

یەکەمجار کەموکوڕییەکە دەستنیشان بکەین، دوای قبوڵکردنی 
هەڵەکە کارەکانمان لە چوارچێوەی نەهێشتنی کێشەکە دەستپێدەکات. 

لە یەکەم هەنگاودا کەمتەرخەمیەکانمان دەستنیشانکرد و بۆ 
زۆربەیان دەستمان بە دۆزینەوەی چارەسەر کرد. بۆ ئەمەش پێویستە 

پەیوەندییەکانمان لەگەڵ گشت دامودەزگاکان لە ئاستێکی بەرز 
راگرین. ئێمە لەسەر پارتە سیاسییەکان بەردەوامی بە دۆزەکەمان 

دەدەین، بە تەواوی لەژێر رکێفی پارتە سیاسییەکانماندا نین بەاڵم لە 
هەمان کاتدا لە دژیشیاندا نەوەستاوین. هەر کاتێک کە بابەتەکەمان 

بۆ رای گشتی خستەروو، ئەو کات دەتوانین باشتر یارمەتی لە تورکیا 
وەربگرین".

دۆزی تورکمان دۆزی کۆمەڵگای تورکە
توتونچی لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەی بۆ تەبا وتی، "ئامانجی 
ئێمە ئەوەیە کە حکوومەتی تورکیا و پارتە سیاسییەکان یارمەتی 
پێشکەش بکەن و بۆ ئەمەش کاردەکەین. ئەگەر کۆبوونەوەیەکی 

نموونەیی رێکبخەین، پارتە سیاسییەکانی ئێرە هەوڵی دەستەبەرکردنی 
یارمەتی بۆ گشت بەشەکانی تورکمان بدەن. دۆزی تورکمان دۆزی 

کۆمەڵگای تورکە".

جیالەمە لە بەرامبەر پرسیاری 'چ جۆرە پەیوەندیێکتان هەیە 
لەگەڵ تورک و رێکخراوی بیانی کۆمەڵگای سڤیل؟' نوێنەری 

تورکیا لە بەرەی تورکمانی عێراقی رایگەیاند، "٢٥ ساڵ بێ 
دابڕان بەڕێوبەرایەتیم بۆ ئەرکی سەرۆکایەتی کۆمەڵەی کلتور و 
هاوکاریکردن کردووە. لەم ماوەیەشدا پەیوەندییەکانمان لە ئاستێکی 

زۆر باشدا بوو لەگەڵ دامەزراوەکانی تورکمان و تورک و رێکخراوانی 
بیانی سڤیل".    

توتونچی ئەوەشی خستەڕوو کەوا پێویستە هاریکاریی و هەماهەنگیان 
لەگەڵ گشت رێکخراوانی کۆمەڵگای سڤیل هەبێت و هەوڵ بدەن بۆ 

بەهێز کردنی ئەو پەیوەندییانەی کە هەیانە.

لەبارەی هەڵسەنگاندنی دابەشکردنی ئەرکەکان لە نێو دامەزراوەکانی 
تورکماندا، توتونچی بەم جۆرە دوا:

لە پێدانی ئەرک پێویستە هاوکاری کارکردن 
لە نێوان تاکەکان هەبێت وە بۆ شارەزابوون 

کاربکەن
"هەر دەزگایەک کارەکەی بە کارامەیی بەڕێوەببات، ئەو دەزگایە 

پێویستە ئەو کارە بگرێتە ئەستۆ کە بە سەرکەوتووی ئەنجامی 
دەدات. واتە پێویستە هاوکاری کارکردن لە نێوان تاکەکان هەبێت 
وە بۆ شارەزابوون کاربکەن. ئەو الیەنەشی کە بایەخی پێدەدەین، 

درووستکردنی پەیوەندییەکە لە نێوان گەلەکەمان و دامودەزگاکانی 
تورکمان. لەمبارەیەوە سەرکەوتوو دەبین لە پڕکردنەوەی ئەوە بۆشاییەی 
کە هەیە. ئەوەش بە واتای ئەوەدێت کەوا گەر هاتوو ئێمە سەرکەوتوو 
بین لە کارکردن بە شێوەیەکی هەماهەنگی، ئەوا لەوباوەڕەدام دەتوانین 

رێگایێکی باش ببڕین".

نوێنەری تورکیا لە بەرەی تورکمانی عێراقی زانیاری دەربارەی 
دۆخی کۆچبەرانی تورکمان لە تورکیا خستەروو و وتی، ''نزیکەی 

٦٠ بۆ ٦٥ هەزار تورکمان لە ئەنقەرە دەژین. ئەگەر هاتوو شار و 
شارۆچکەکانی دیکەش هەژمار بکەین ئەوە ژمارەکە دەگاتە ١٠٠ 

هەزار کەس. ئەوەی گرنگە بۆ ئێمە ئەوەیە کە ئەو کەسانە لە کوێ 
دەژین، بزانین لە کوێ کار دەکەن و پەیوەندییەکیان لەگەڵ دابنێین. 
بە تایبەتی دەمانەوێت بە هانای ئەو کەسانەوە بچین کە بەهۆی زوڵم 
و ستەمی رێکخراوی تیرۆرستی داعش دووچاری کۆچکردن بوون. 

لە هەمان کاتدا ئەوەشمان دەستنیشان کردووە کەوا جیاوازی و نا 
هاوسەنگی هەیە لە نێوان مامەڵەکردن لەگەڵ کۆچبەرانی تورکمان و 
کۆچبەرانی سووریا. سەبارەت بەو نا هاوسەنگییەش داواکارییەکانمان 

بە الیەنە پەیوەندیدارەکان راگەیاندووە".

تەلەعفەر نوێنەرایەتی هەرە گرنگی ناوچەکانی 
تورکمان ئێلی دەکات 

لەکاتێکدا توتونچی بە تایبەتی داوای لە تورکمانەکانی تەلەعفەر 
کرد بە زووترین کات بگەڕێنەوە زێدی خۆیان کەوا لە ئەنجامی 

هێرشەکانی رێکخراوی تیرۆرستی داعش ماڵ و حاڵی خۆیان 
جێهێشتبوو، لەگەڵ ئەوەشدا تیشکی خستە سەر ئەوەی کە تەلەعفەر 

نوێنەرایەتی هەرە گرنگی ناوچەکانی تورکمانئێلی دەکات".

توتونچی وتیشی، "ئەوە پێداویستییەی کە پێوستە بۆ گەڕانەوەی 
کۆچبەران بۆ زێدی خۆیان دەستەبەر کراوە. پێویستە کارە گرنگەکان 

بۆ ئاساییکردنەوەی ناوچەکە ئەنجامبدرێت بە تایبەتی بۆ  ئەو 
کەسانەی کە لە عێراق ژیان دەکەن". 

لە کۆتاییشدا محەمەد توتونچی ئەوەی راگەیاند کە زۆربەی 
کارەکانی یارمەتی وەک مۆڵەتی نیشتەجێبوون، تەندروستی و خوێندن  

بەردەوامە بۆ ئەو کۆچبەرانەی تورکمان کەوا لە تورکیا-ـدا ژیان 
دەکەن.

 محەمەد توتونچی: بەرەی تورکمانی عێراقی زۆر لە دواوەوەی ئەو پێگەیەیە کە شایەنییەتی



 twitter/@tbaajansi

ریپۆرتاژ: چۆبان تیمور

٢٠ی ئایاری ٣٢٠١٩

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم 

ئۆفیسی کفریی بەرەی تورکمانی عێراقی لە ساڵی ٢٠١٧ لەکاتی 
بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانەکان لەالیەن گرووپێکەوە هێرشی کرایە سەر 
و لەکار کەوت. شایەنی باسە سەرجەم هەوڵەکانی بەرپرسانی بەرەی 

تورکمانی بۆ چاککردنەوەی ئۆفیسەکە لەالیەنی حکوومییەوە سەری 
نەگرت.  

دواتر بەرەی تورکمانی عێراقی بە بڕیارێک هەڵسا بەچاکردنەوەی 
سەرجەم ئۆفیس و دەزگاکانی خۆی لە شاری کفری و کارەکان 

دەستی پێکرد. 

دەربارەی دواهەمین زانیاری لەسەر نۆژەنکردنەوەی ئۆفیسی کفریی 
بەرەی تورکمانی عێراقی، سەزگین بەیاتلی، بەرپرسی ئیداری 

ئۆفیسەکە بۆ تەبا دوا. 

هاوکات بەیاتلی وتی، "لە کفری بەرەی تورکمانی عێراقی خاوەنی 
دوو بینایە. هەردوو بیناکە لە بەرواری ١٩ی کانوونی یەکەمی ساڵی 
٢٠١٧ زیانێکی زۆری بەرکەوت و سووتێنرا. دواتر چەندین داواکاریمان 

پێشکەشی قایمقامیەت و دەزگا حکوومییەکانی دیکە کرد 
بەمەبەستی چاکردنەوەی، بەاڵم هیچکامیان وەاڵمیان نەبوو. دواتر لە 
٥ی ئایاری ئەمساڵ بەرەی تورکمانی عێراقی بڕیارکی دەرکرد بۆ 
چاکردنەوەی بیناکان و دوای بڕیارەکە لە ٢٢ی نیسان هەڵساین بە 

خاوێنکردنەوەی بیناکان. 

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە سەرەڕای ئەوەی کە مانگی رەمەزانە، 
بەاڵم کارەکان بە خێرایی بەردەوامن لە ماوەی مانگێک و نیو تا دوو 

مانگ سەرجەم کارەکان تەواو دەبن. 

لەالیەکی دیکەوە سەزگین بەیاتلی رایگەیاند کە داواکارییەکیان 
پێشکەشی قایمقامیەت کردووە بۆ مەبەستی چاکردنەوەی ئۆفیسەکە 

و وتیشی، "دامەزراوەکانی کفری سەرجەمیان داواکارییەکانمانیان 
قبوڵکرد. بەاڵم پێویستە سەرووی دامەزراوەکان رەزامەند بن. ئێمە 

رێکارە یاسایی و ئیداری و فەرمییەکانمان گرتووەتەبەر، بەاڵم تاکو 
ئێستا هیچ وەاڵمێکمان پێنەگەیشتووە. دوای بڕیاری چاکردنەوە هیچ 

دەنگێکیان لێدەرنەچوو". 
بەرپرسی ئیداری ئۆفیسی بەرەی تورکمانی عێراقی لە کفری 

ئاماژەی بەوە کرد کە قایمقامیەتی کفری هاوکاریی زۆریانی کردووە 
و وتی، "پێمانیان راگەیاند کە دەبێت قایمقامییەتی کفری بە ئیدارەی 
گەرمیان رابگەیەنێت، بەاڵم لەوێوە هیچ وەاڵمێکمان بۆ نەگەڕاوەتەوە". 

بەیاتلی راشیگەیاند کە دوای ئەو بڕیارە جۆش و خرۆشێکیان بەسەر 
نیشتووە و دڵیان بە بڕیارەکە خۆشبووە، ناوبراو وتیشی، "سووتاندنی 

بەرەی تورکمانی عێراقی بەدەر لە زیانی ماددی، زیانی دەروونیمانی 
پێگەیاند. نزیکەی ٢ ساڵە ناتوانین لە ناوەندی  کەلتووری هاوکاری 
قوتابییانمان بکەین و لەڕووی سیاسیشەوە ناتوانین کۆبوونەوەکانمان 

ببەستین. پشت بە خودا دوای چاکردنەوەی بیناکان هەموویان ئەنجام 
دەدەین. بەردەوام دەبین لە کارکردن لەسەر بنەمای سیستەم، هیوام وایە 

کە بۆ سەرجەممان خێردار دەبێت". 

رۆژەڤ  هەڵدەگیرێت. بەاڵم گەر ئێستا پرۆژەکە جێبەجێبکرایە ئەو ناوچانە 
دوچاری ئەوە بوونە کە بەرهەمەکانیان لە ناوبچێت بە هۆی نەبوونی ئاو  و 

شاری هەولێر)ئەربیل(یش لە پێگەیەکی تر دەبوو.

ئەحمەد چەلەبی، بە درێژایی تەمەنی گرینگی بە نۆژەن کردنەی 
مزگەتەکان و هەر جۆرە یارمەتییەک کە پێویست بووبی داوە، لەساڵی 

١٩٧١ گیانی لەدەستداوە.

بەم دوایایانە لە تۆرە کۆمەاڵیەتییەکان بە شێوەیەکی بەرچاو باڵوبۆتەوە 
کە ئایا کێن ئەو کەسانەی پرۆژەکانیان هێناوەتە شاری هەولێر)ئەربیل(. 

وەکو تەبا ویستمان ئەمە بە بیر خوێنەرانمان بهێنینەوە کە لە باڵوکراوەکاندا 
ئەو ناوانەی کە پرۆژەکانیان بۆ شاری هەولێر)ئەربیل( هێناوە لە راستیدا 

تورکمانن ویستمان ئەمە بزانن کە تورکمان خزمەتێکی چەند گەورەی شاری 
هەولێری کردووە.

مەحمود چەلەبی نەوەی ئەحمەد چەلەبی ئەو زانیاریانەی سەرەوەی بۆ 
رۆژنامەکەمان بە ئێمە دا و وتەیەکی باپیری بۆ باس کردین:

"هەرگیز وەکو چۆلەکەیەک مەبن لە مەودایەکی نزیکدا هەلفڕن... چونکە 
بە بەردێکی بچوک دەکەون... وەکو هەلۆ بن، هەڵۆکان بۆ ئەوەی کاتێکی 

زۆر لە ئاسمان بمێننەوە لە شەقەی باڵیان دەدەن، هەڵدەفرن و بەرزدەبنەوە، 
کاتێکیش کە بەرزبوویەوە کەس ناتوانێت بە ئاسانی بیکەوێنێت... ئەگەر 

ئامانجێکت هەیە با ئامانجەکەت گەورە و سەختبێت، ئەوەندە بەسە کە 
خۆرگڕبن و نەترسن. ترسان و خۆڕاگری نەبوون نەخۆشییە... گەر بەدوای 
ترس بکەویت سەرکەوتن بەدەستناهێنیت... ئەگەر ترس لە مێشکی خۆت 

بسریتەوە ئەوا سەرکەوتوو دەبیت... هەرکەسێک گەر بیەوێت ئەوا بە 
دڵنییاییەوە بە ئامانجەکەی خۆی دەگات. من ئاوام کرد و سەرکەوتوو 

بووم".

مەحمود چەلەبی کاتێک باسی لە خێزانەکەی دەکرد وتی، " ئێمە ١٤ 
گوندمان هەبوووە لە سەردەمی عەبدولکەریم قاسم وە ٣٨ هەزار دۆنم زەویمان 

هەبوو و زەوییەکانمانیان لێ سەندین دایان بە میللەتانی دی. لە پشت 
ئەمەش ئامانجێکی سیاسی هەبوو".

لە بارەی ئەم بابەتە خێزانی چەلەبی باس لە رووداوێکی خۆش دەکەن. 
یەکێک لەو خێزانەنەی  کە بڕیارییان دابوو کارەبا بەکار نەهێنێن خێزانی 
عەلی پاشا بوو کە لەگەڵ خەڵکی هەولێر)ئەربیل( هەڵوێستیان لە دژی 
گرانبوونی ئەمپێری کارەبا راگەیاندبوو. لەو ماوەیەدا هەواڵی ئەوە دەدرێ 

کە شا فەیسەڵی یەکەم سەردانی ماڵی عەلی پاشا دەکات، عەلی پاشاش 
هەڵدەستێ بۆ ماوەی چەند رۆژێک داوا لە خەڵکی گەرەکی سەرای 

دەکات بۆ ئەوەی کارەبا بەکاربهێنێت. بە خەڵکەکە دەڵێت، " شا فەیسەڵ 
دێت بۆ ماڵمان نابێت خانوەکەمان تاریک بێت." وە خەڵکەکەش ئەو قبوڵ 
دەکەن. بەمجۆرەش خاڵی ئەحمەد چەلەبی واتە عەلی پاشا  ناچار دەبێت 

بایکۆتی بەکارنەهێنانی کارەبا بشکێنێت.

ئەحمەد چەلەبی، دەچێتە قۆناغی دووەمی کارەکەی کارەبا لە کەرتی 
پیشەسازیدا وە ئەمجارە دەست دەکات بە دروستکردنی کارگەی بەفر. لە 
نێوان ساڵەکانی ١٩٤٥-١٩٤٧ دوای ئەوەی لە شاری هەولێر)ئەربیل( ٣ 

کارگەی بەفر دەکاتەوە دواتریش لە شارەکانی  موسڵ و بەغداد هەڵدەستێ 
بە کردنەوەی کارگەی بەفر.

ئەحمەد چەلەبی، لە قۆناغی دواتری بەکارهێنانی کارەبا هەڵدەستی بە 
کردنەوەی کارگەی ئارد لە شاری هەولێر)ئەربیل(. ئەو ئامێرانەشی لە 

ئینگڵتەرا هێنابوو بۆ کارگەکەی،  چەلەبی دەستی کرد بە بەرهەمهێنانی 
ئەو جۆرە ئاردەی کە لە هیندستان بەرهەم دەهێنرا لە شاری بۆمبای هەروەها 

کارگەکەشی هەر بەم ناوە کردەووە لە شاری هەولێر)ئەربیل(. بە هۆی 
ئەوەی کە ئاردی بۆمبای رەنگی سپییەکی زۆر جوانی هەبوو لە هەوڵێر 

)ئەربیل( کریارێکی زۆری هەبووە لەو شارە. لەگەڵ تێپەربوونی رۆژگاریش 
لەسەر زاری خەڵکی ئەم شارە بە بۆمبا ناوی باڵوبوویەوە. پێشتر ئەم ئاردە لە 
هیندستان-ەوە هاوەردە دەکرا، بەاڵم دوای ئەوەی ئەحمەد چەلەبی کارگەکە 

دادەمەزرێنێ، بەهەمان کوالێتی ئاردەکە لێرە بەرهەم دەهێنێت، بەمجۆرە 
چیتر پێویستی نەدەکرد کە ئارد هاوەردە بکرێت. هەروەها هەر لەو سەردەمە 

سەمونخانەی ئۆتۆماتیکی دادەمەزرێنێت.

جیا لەمە ئەحمەد چەلەبی، بۆ یەکەمجار ئامێری تیشک-ی هێناوەتە 
هەولێر)ئەربیل(.

یەکێکی تر لە پرۆژە گرینگەکانی ئەحمەد چەلەبی دامەزراندنی هێڵی ئاو 
و ئاوڕۆ بوو بۆ ناوچەی قەراج-ی سەر بە شاری هەولێر)ئەربیل(. ناوچەی 

قەراج خاوەنی خاکێكی زۆر بە پیت و بە بەرهەمە. بە گوێرەی گێردەرەوەکان 
خاکی ئەو ناوچەیە هێندە بە بەرهەمە ئەگەر بێتو یەک کیلۆ گەنم بچێنیت 

وە بۆ یەکجار باران ببارێت بەسەر ئەم خاکە بەرهەمی ئەم گەنمە بۆ سەد 
ئەوەندە بەرز دەبێتەوە. ئەگەر ئاستەکەی بەم شێوەیە بەرز بێت دەتوانین وا بیر 

بکەینەوە کە دەتوانێت رێکۆردێکی جیهانی تۆمار بکات.

ئەحمەد چەلەبی، لەو سەردەمدا ئەم شتانەی دەزانی بۆ ئەمەش پرۆژەیەک 
ئامادە دەکات بۆ ئەوەی ئاو بگوازێتەوە ئەم ناوچەیە.لە ساڵی ١٩٥٧ ساڵێک 

بەر لەوەی لە عێراق راپەرین رووبدات پرۆژەی ئاوی خواردنەوە و ئاو بۆ 
ئاودانی زەوییە کشتوکاڵیەکان  لە زێی گەورەوە بۆ شاری هەولێر)ئەربیل( 
پێشکەشی حکوومەت دەکات. پرۆژەکە لە هەولێر)ئەربیل( دەستپێدەکات و 

هێڵی ئاوەکە تاوەکو ناوچەی قەراج درێژ دەبێتەوە و بەم شێوەیە پالن دادەنێت 
هەروەها بۆ ئەم مەبەستەش لەگەڵ بەرپرسەکانی ئەو سەردەمەی حکوومەت 

رێککەوتنێک ئەنجام دەدات. هاوکات بە گوێرەی رێککەوتنەکە داهاتی 
پرۆژەکە ٢٠ ساڵی یەکەم بۆ ئەحمەد چەلەبی دەبێت دواتر دەدرێت بە 

حکوومەتی عێراق. بۆ ئەوەی پرۆژەکە دەستپێبکات تەنها چاوەڕێی واژوی 
سەرۆککۆماری ئەو سەردەمە دەکرا، بەاڵم لە ساڵی ١٩٥٨ پرۆژەکە لە 

ئەحمەد چەلەبی تاقە کوری حاجی مەحمود چەلەبییە، لە الیەنی دایکیەوە 
لە خانەوادەی دۆغرمەچییە. لە ساڵی ١٨٩١ لە گەرەکی سەرای قەاڵت 
لە دایک بووە. لەو سەردەمەدا بە هۆی نەبوونی هیچ قوتابخانەیەک لە 
الیەن مامۆستایانی مزگەوت پەروەردەی وەرگرتووە. ئەحمەد چەلەبی بۆ 

ماوەی ٦ شەش مانگ لە مەدرەسەی قەاڵت پەروەردەی ئاینی خوێندووە و 
بە شێوەیەکی زۆر باش فێری زمانەکانی عەرەبی و فارسی بووە. جگە لە 

زمانی تورکمانی کە زمانی دایکییەتی، تورکی)عوسمانی( بە شێوەیەکی 
باش دەیتوانی بینوسێ و بیخوێنێتەوە. جگە لەم مەدرسەیە لە هیچ شوێنێکی 
دیکە پەروەردەی وەرنەگرتووە. لەگەڵ ئەمەناش زمانی ئینگلیزیشی دەزانی، 
هەر چەندە گەر نەشیانبینیبێ کە قسەی پێبکات بەو زمانە بەاڵم بینیویانە 

کە بەو زمانە نوسیویەتی.

بە هۆی ئەوەی کە ئەحمەد چەلەبی خاوەن بیریکی بازرگانی بوو لە 
تەمەنێکی زۆر بچووکەوە چووەتە ناو کاری بازرگانی. بە گوێرەی ئەو 

باسانەی کە لەسەری دەكرێ لە تەمەنی ١٢ ساڵیدا باوەڕی باوکی بەدەست 
دەهێنێت و راستەوخۆ دواتر دەست بە کاری بازرگانی دەکات. لە راستیدا 

حاجی مەحمود چەلەبی باوەڕێکی زۆری بە کورە تاقانەکەی ئەحمەد 
چەلەبی هەبووە.

ئەو کەسانەی ئەحمەد چەلەبی بناسن بە کەسێکی زانا و لێهاتوو وەسفی 
دەکەن.

خۆی ئەو پیشەیەی کە لە باوکی بۆی ماوەتەوە کاری ئاژەڵداری یانی 
بازرگانی کردن بە ئاژەڵ و کڕین و فرۆشتنی پێوە کردن. بە شێوەیەک 
کە خاوەنی ١٠٠ مێگەلە مەڕ بوون، هەر مێگەلێکیش لە ١٠٠٠ سەر  
مەڕ پێکدەهات. ژمارەی ئەو ئاژەاڵنە لەو سەردەمەدا بە بەراورد لەگەڵ 

ژمارەی دانیشتوانی هەولێر)ئەربیل( ٣ ئەوەندە بووە. دەوتری بۆ لەوەڕاندنی 
ئاژەڵەکانی تاوەکو دیاربەکر و سووریا دەرۆشتن.

بەاڵم ئەحمەد چەلەبی کەسێکی تێگەیشتوو زیرەک بووە بۆ داهاتووی 
خۆی، رۆژێک لەو رۆژانەی کە لەگەڵ باوکی دانیشتووە پێی وتووە، " 

ئیتر سەردەمی ئەو کارانە تێپەڕی. جیهان گەورە بووە و لەمەودوا خۆمان بە 
کاری شوان-یەتی سەرقاڵ ناکەین، ئێمە دەبێت دەستبەرداری ئاژەڵداریەتی 

بین و بچینە نێو کاری پیشەسازییەوە. کێشە نیە با گوندەکانمان وەکو خۆی 
بـمێنێتەوە بەاڵم دەبێت ئێمە بچینە نێو کەرتی پیشەسازییەوە".

لەو سەردەمەدا ئەحمەد چەلەبی، نێوەندگیری لە نێوان عوسمانییەکان و 
ئینگلیزکان دەکرد بۆ ئەوەی نەوتی عێراق دەربهێنن و هاوەردەی بازاڕەکانی 

جیهان بکەن لەگەڵ گولبەنکیان کە بە مستەر فایڤ پێرسێنت ناسراوە و 
بەئەسڵ ئەرمەنییە. هاوکات گولبەنکیان پێی وتووە کە گرینگترین فاکتەر 
لە کەرتی پیشەسازیدا کارەبایە، چونکە ئەگەر کارەبا نەبێ ناتوانرێت هیچ 
پیشەسازیەکیش بنیاتبنرێ. بەم هۆیەوە یارمەتی لە گولبەنکیان وەردەگرێت 
و دوای ئەوە رێککەوتنێکی بازرگانی لەگەڵ ئەنجام دەدات، دواتر لە ساڵی 
١٩٣٢ ئەحمەد چەلەبی، لە ئینگلتەرا مۆلیدەیەکی گەورەی بەرهەمهێنانی 

کارەبا دەهێنێتە هەولێر)ئەربیل( بەم جۆرە خەڵکی ئەوشارە لەشوێنی 
بەکارهێنانی فانۆس و لۆکس گلۆپی کارەبایی بەکاردەهێنن. بەمجۆرە 
کارەبا لە الیەن چەلەبییەوە بە سەر هاوواڵتیانی ئەو شارە دابەش دەکرێت 

ئەمپێری بەرامبەر بە ٢ فلس.
لەو سەردەمەدا خەڵکی هەولێر)ئەربیل( هەڵوێستیان بەرامبەر گرانی 

کارەبا دەردەبڕن بۆ ئەم مەبەستەش بڕیار دەدەن کە کارەبا بەکارنەهێنن 
بایکۆتی بەکارهێنانێ کارەبا دەکەن. ئەحمەد چەلەبیش بۆ ئەوەی دڵی 

خەڵکی شارەکەی نەشکێنێ نرخی هەر ئەمپێرێک لە ٢ فلس بۆ فلسێک 
کەمدەکاتەوە.

ئەحمەد چەلەبی، ئەو پیاوەی کارەبای هێنا بۆ هەولێر)ئەربیل

 دامه زراوه  سوتێنراوه کانی تورکمان له  کفری نۆژه نده کرێنه وه
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ناوەندی پەروردەیی تورکمان کە ناوەندی سەرەکی لە کەرکوکە 
و لە بەرواری ١ی کانوونی دووەمی ٢٠١٩ـەوە نوێنەرایەتی لە 

هەولێر)ئەربیل( کردۆتەوە، لە دوایین ٤ مانگدا بە بەهای ٧ هەزار 
دۆالر پرۆژەی پێشکەشی قوتابخانە تورکمانییەکان کردووە. 

دڵزار مەعروف سەلیم، نوێنەری ناوەندی پەروەردەیی تورکمان 
لە هەولێر)ئەربیل( لە لێدوانێکدا بۆ مایکی تەبا لەبارەی کار و 
چااڵکییەکانیان زانیاری دا و وتی، ”ئەو کار و چااڵکییانەی 

کە ئەنجامی دەدەین بە گشتی بە شێوەی هەماهەنگی 
لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی تورکمانی لە هەولێر)ئەربیل( 

هەروەها ئەنجامی دەدەین. 
چااڵکییەکانمان تەنها 

تایبەت نین بە 
قوتابییان، بەڵکو 

بە شێوەیەکی 
گشتگیر 
ئەنجامی 
دەدەین، 

بۆ نموونە 
پێداویستییەکانی 
قوتابییان دابین 

دەکەین. بە کورتی 
ئێمە تەنها لەڕووی 

پەروەردەییەوە نا بەڵکو لە 
هەموو روێکەوە هاوکاری 

قوتابییەکان دەکەین". 

سەلیم باس لەو پرۆژانە دەکات کە چوونەتە بواری 
جێبەجێ کردنەوە و دەڵێت، "وەکو یەکەم هەنگاو ١٨ 

پرۆژەمان نووسی و پێشکەشمان کرد. ٤ لە پرۆژەکان 
پەسەند کران و چوونە بواری جێبەجێکردنەوە. یەکێک 

لە پرۆژەکان ئەوەبوو کە پێداویستییەکانی بەڕێوەبەرایەتی 
خوێندنی تورکمانیمان دابین کرد. دواتر مۆلیدەکانی کارەبامان 
نۆژەن کردەوە لە قوتابخانەکان و هەروەها لە هەر قوتابخانەیەک 

بەپێی پێداویستییەکانیان هاوکاریمان کردن بۆ نموونە 
کڕینی داتاشۆ. پرۆژەیەکی دیکەمان بریتیبوو لە کڕینی 

پێداویستییە وەرزشییەکان و کەلوپەلە سەرەکییەکانی وەرزش بۆ 
قوتابخانەکانمان. هەروەها ١٣٠ دانە درێسی وەرزشیمان کڕی".

نوێنەری ناوەندی پەروەردەیی تورکمانی لە هەولێر باسی لەوەکرد 
کە خەرجی پرۆژەکانی دوایین ٤ مانگییان ٧ هەزار دۆالر بووە 

و وتیشی، "لەوکاتەوەی کە من دەستبەکاربوومە، واتە لە دوایین 
٤ مانگدا ٤ پرۆژە جێبەجێکراوە و خەرجییەکەشی ٧ هەزار دۆالر 

بووە. پرۆژەی دیکەشمان هەیە ئینشااڵ لە داهاتوودا پرۆژەی 
گەورەتر و گشتگیرتر ئەنجام دەدەین. وەکو ناوەندی پەروەردەیی 
تورکمان لە هەولێر)ئەربیل( پرۆژەی نوێمان دەبێت و لە ساڵی 

نوێدا پرۆژەی نوێترمان دەبێت".

دڵزار مەعروف سەلیم ئەوەشی خستەڕوو کە ٣٢ 
مامۆستای گرێبەست سەر بە ناوەندی پەروەردەیی 
تورکمانن و وتیشی، "مووچەی ئەو مامۆستایانە 

لەالیەن ناوەندی پەروەردەیی تورکمانەوە دابین 
دەکرێت. ماوەی گرێبەستەکانمان یەک ساڵە. تا 

٣١ی ئایار گرێبەستی مامۆستاکانمان سەر بە ئێمەن. دوای 
ئەو بەروارە لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی تورکمانی لە 
هەولێر)ئەربیل( کۆدەبینەوە و مامۆستا بۆ ئەو وانانە دابین 

دەکەین کە پێویستیان پێیەتی. چونکە ئەوان بە ئێمە دەڵێن کە 
لە کام قوتابخانە پێویستیان بە مامۆستای کام بابەتە. ئێمەش 

وەکو شاندێک دووبارە کۆدەبینەوە و مامۆستاکان وەردەگرین. 
ئێمە وەکو ناوەندی پەروەردەیی هەموو کات ئامادەین هاوکاری 

پەوەردەی تورکمانی بکەین".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە مامۆستاکان بە شێوەیەکی هاوبەش 
لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی هەولێر)ئەربیل( و ناوەندی 
پەروەردەیی تورکمان پەسەند دەکرێن، سەلیم وتی، "بێگومان 

ئەو مامۆستایانەی هەڵدەبژێردرێن بە مەبەستی دابین کردنی 
پێداویستی قوتابخانەکانە. هەروەها پسپۆرییەکەشیان بەم شێوەیە 

هەڵدەبژێردرێت".

لە کۆتاییدا لەبارەی تێچووی هاتووچۆ کردنی قوتابییان، دڵزار 
مەعروف سەلیم بە مایکی تەبای راگەیاند، "لە دوایین چوار 

مانگدا واتە لە ١ی کانوونی دووەمەوە ١٨٤٥ قوتابی مانگانە 
پارەی هاتووچۆیان پێدراوە".

لە شاری هەولێر)ئەربیل( ١٥ قوتابخانەی تورکمانی بوونی هەیە. 
دوانیان قوتابخانەی ناوەندین، دوانیان قوتابخانەی ئامادەیین، ٩ 
قوتابخانەی سەرەتایی و ٢ باخچەی ساوایانی تورکمانیش هەیە.

 هەنگاوێکی گەورەی ناوەندی پەروردەیی تورکمان بۆ قوتابخانە
)تورکمانییەکان لە هەولێر)ئەربیل

هەورازی ئافرەتان و نەخۆشی وەبا
چاخە کۆنەکاندا هەبووە و ناوی خۆی هەیە. بە شێوەیەکی 
دیکە، "مردنی رەش"یشی پێ دەوترێت. ژمارەیەکی زۆر لە 

ژمارەی دانیشتووانی ئەورووپا بەو هۆیەوە گیانیان لەدەستداوە. 
لەڕاستیدا نەخۆشی وەبا نەخۆشییەکی گوازراوە و کوشندەیە، 
خەڵک باوەڕی وایە کە لە مشکەوە بۆ مرۆڤ دەگوازرێتەوە، 

بەاڵم لەڕاستیدا لە مێرووی کێچ دەگوازرێتەوە. مشکەکان 
وەکو گوێزەرەوە دەبنە قوربانی نەخۆشییەکە. لەکاتی 

نەخۆشییەکەدا ژمارەیەکی زۆر مشک مردووە، دواتر لە 
لێکۆڵینەوەکاندا دەرکەوتووە کە خەڵک بەهۆی نزیکبوونەوە 

لە مشکە مردووەکان تووشی نەخۆشییەکە هاتوون. لەڕاستیدا 
نەخۆشییەکە نەک تەنها مرۆڤەکان دەکوژێت، بەڵکو ئەو 

ئاژەاڵنەش دەکوژێت کە تووشی دەبن. 

ئەی لەو سەردەمەدا چی لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( 
روویدا؟

تاعون لە قەاڵ بەشێوەیەکی خێرا تەشەنەی سەند و 

قەاڵی هەولێر خاوەنی مێژوویەکی دێرینە بەشێوەیەک، لە 
هەر خشتێکیدا پەنجەمۆری دانیشتووانی لێی دەچۆرێتەوە. 
جێی ئاماژەپێکردنە کە بینا ئەفسانەکەی هەولێر)ئەربیل( 

سەدان ساڵە لەسەری دەنووسرێت و وادیارە بۆ چەندین سەدەی 
دیکەش بەردەوام دەبێت. 

وەکو هەفتەنامەی تەبا هەر لە رۆژی دامەزراندنیەوە تاوەکو 
ئێستا چەندین هەواڵ و بەدواداچوونمان لەسەر قەاڵی 

هەولێر)ئەربیل( کردووە. لەو ژمارەیەدا هەوڵ دەدەین هەندێک 
زانیاری لەبارەی هەورازی ئافرەتان-ی قەاڵی هەولێر 

)ئەربیل( یاخود، ئارواتالر یوخوشو بدەین بە خوێنەرانمان. 

شایەنی باسە کە قەاڵ ژمارەیەک دەرگای هەیە، بەاڵم 
هەورازی ئافرەتان دەرگایەکی تایبەتە کە لەالیەن ئافرەتانەوە 

بەکارهاتووە و هۆکارێکی جیاوازیش لەخۆ دەگرێت. 

بەپێی باسکراوەکان، لە سااڵنی ١٨٠٠ لە شاری 
هەولێر)ئەربیل( نەخۆشی تاعون تەشنە دەکات و دەبێتە هۆی 

گیانلەدەستدانی هەزاران کەس. 

تاعون لە بنەرەتدا لە وشەی تەعن هاتووە و بەپێی زمانزانان 
بە مانای باڵوەبوونی هەر نەخۆشییەک دێت. بەپێی ئیبن 
قەییم ئەلجەوزییە، تاعون یەکێکە لە جۆرەکانی نەخۆشی 
وەبا و  ئەو ئاماژەی بەوە داوە کە هەر تاعونێک وەبایە، 

بەاڵم هەر وەبایەک تاعون نییە". 

نەخۆشی وەبا چییە؟

تاعون لەڕاستیدا نەخۆشی وەبایە و دەبێتە هۆی 
گیانلەدەستدانی ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتووان و هەر لە 

ژمارەیەکی زۆر دانیشتووان گیانیان لەدەستدا. ئەوانەی 
گیانیان لەدەستداوە، بەشێوەیەکی نهێنی لە مەزارگەی 

گەورەی هەولێر)ئەربیل( نێژراون. هاوکات مەزاری 
کە لە تایبەتیان بۆ ئامادەکراوە 

خشت درووستکراوە 
بەشێوەیەک، لە 

ئێستادا هەندێک 
مەزار هەن کە 
نازانرێت هی 

کێن.  

بۆیە خەڵکی 
قەاڵ هەڵدەستن بە 

دیکە کردنەوەی دەرگایەکی 
نوێیەش لە الی خانەقا و ئەو رێگا 

تایبەت دەبێت بە ئافرەتان بۆ ئەوەی بتوانن بە شێوەیەکی 
ئاسانتر و بێ ئەوەی پیاوان بیانبینن، بۆ مەزارگەی 

گەورە بچن و سەردانی بکەن. 

دوای ئەو بەروارە، خەڵک رێگاکەی بە هەورازی ئافرەتان 
ناوزەند کردووە و تەنها ئافرەتان بەو رێگایە هاتووچۆیان 

کردووە. 

لەڕاستیدا هەورازی ئافرەتان لە کۆنەوە هیچ دەرگایەکی 
نەبوو، ئەوەی ئێستا بەهۆی چۆڵکردنی قەاڵ لەالیەن 

خەڵکەوە و بۆ ئارامی دەرگایەکی بۆ دانراوە. 

تێبینی: هه ندێک له  زانیارییه کان له  الیه ن بورهان 
یه ڕاڵی، توێژه ر و لێکۆڵه ره وه  وه رگیراون.
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هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین

دیوەخانه بچووکەكەی حاجی جەماڵ بەزاز

جووت قاوە و پرۆگرامی جووت قاوە
جووت قاوە یەکێکە لە کۆنترین قاوەخانەکانی شاری کەرکوک و 
تا کۆتایی سااڵنی حەفتاکان دەرگای بەڕووی سەردانیکەرانییەوە 

کراوەبوو. قاوەخانەکە بە تەواوەتی لەسەر کەلتووری تورکمانی 
درووستکراوە و هەر لەکۆنەوە لەالیەن  کەسایەتییە تورکمانە دیارەکانی 

ئەو شارەوە سەردانی کراوە و کاتی تێدا بەسەربراوە. 

 لەالیەکی دیکەوە شاعیر و مامۆستاکانی مەقام لێرە کۆبوونەوەتەوە 
و لەهەمان کاتدا لە بۆنەکاندا گۆرانی و قۆریات و چااڵکی 

هەمەجۆری تێدا ئەنجامدراوە. 
 

راستە لەو رۆژگارە وەکو قاوەخانە بەکارنایەت، بەاڵم لەئێستادا 

ناوبانگی خۆی بە شێوەیەکی جیاواز بەردەوامی پێدەدات. 

شایەنی باسە جمهور کەرکوکلی، شاعیر و پێشکەشکاری بەناوبانگی 
کەرکوک لە بەرواری ٢ی نیسانی ساڵی ٢٠١٤وە پرۆگرامێکی 

شایستە بەناوی جووت قاوە لەو شوێنە پێشکەش دەکات. 

لە هەر بەشێکی پرۆگرامەکەدا ٦٠ کەس بەشداری دەکات و 
لە کۆنسێپتێکی وەک خۆی پرۆگرامەکە لەسەر شێوازی خۆی 

بەڕێوەدەچێت. 

لە بەشی یەکەمی پرۆگرامەکەدا گۆرانیبێژی بەناوبانگی کۆچکردوو 
ئیسماعیل تەرزی میوانبوو و لەو رۆژەوە لە کەناڵی تۆڕی میدیایی 
عێراق پێشکەش دەکرێت. کاتی 

پرۆگرامەکە لە هەفتەیەکدا 
کاتژمێرێک و نیوە و هەموو 

رۆژانی هەینی کاتژمێر ٩ی شەو 
پێشکەش دەکرێت. 

لەڕووی روانگەوە پرۆگرامەکە 
وەکو قاوەخانەی پێشوو جووت 

قاوە دیارە و دیکۆرەکەشی 
هەر لەسەر ستایلی تورکمانی 
رێکخراوە. سەرجەم میوانانانی 

پرۆگرامەکە جلوبەرگی کەلتوری 
تورکمانی دەپۆشن. هەموو 

هەفتەیەک شاعیر و ژمارەیەکی 
زۆر هونەرمەند بەشداری دەکەن. 

لەهەمان کاتدا تیپێکی میوزیکی تورکمانی بەشداری پرۆگرامەکەن. 

خاڵێک کە سەرنجی هەمووانی راکێشاوە ئەویش تەوەری نوکتە 
و قسەی نەستەقە کە لەالیەن بینەرەوە سەرنجی زۆری لەسەرە. 
لە بەشێکی پرۆگرامەکە کەسێک بەناوی خاڵە کەوسەر کە 

خۆی کۆمیدیانە هەر جارێک دوو یان سێ نوکتە باس دەکات 
و دەبێتە هۆی زەردەخەنەی بینەران. خاڵێکی دیکە هەیە ئەویش 

میوانداریکردنی دانیشتووانە وەکو قاوەخانەیەکی ئاسایی. 

وەکو جووت قاوەی پێشوو بابەتێک دەکرێتەوە و دانیشتووانی قاوەخانە 
بیروبۆچوونی خۆیان دەڵێن. 

لەالیەکی دیکەوە بەپێی ئاماری کەناڵەکە، پرۆگرامی جووت قاوە 
یەکێکە لە پڕبینەرترین پرۆگرامی کەناڵ. 

 

تاوەکو ئێستا دەیان هونەرمەند بەشدارییان لە پرۆگرامەکە کردووە 
و هەر لەسەر هەمان رێچکە و ووزەی خۆیان بەردەوامن. هاوکات 

لە سەرانسەری تورکمەن ئێلی واتە لە کەرکوک، هەولێر )ئەربیل( 
تەلەعفەر، دوزخورماتوو، کفری، مووسڵ، بەغداد، دیالە و ئاڵتون 

کۆپرو میوانداریی کردووە و هەندێک جاریش پێشوازی لە 
هونەرمەندانی عەرەب و کورد کردووە. 

پرۆگرامەکە لەالیەن دەرهێنەری الوی بەتوانا ئەحمەد عیرفان 
مەعروفەوە سەرپەرشتی دەکرێت. 

ئەوەی مایەی وتنە کە جووت قاوە ٦ ساڵە بەبێ دابران بەردەوامە و 
پرۆگرامێکی دەگمەنە.

بۆ هەندێکیان خۆم مووچەکە لە نێو زەرفێکدا دادەنێم و رادەستیان 
دەکەم. جیالەمە هاوکاری پێشکەش بەو نەخۆشانەش دەکەین کەوا 

رەچەتەکانیان دەهێنن. بەتایبەتی نەخۆشی درێژخایەنی وەک شەکرە".

شایەنی باسە ناوبراو خۆشحاڵی خۆی سەبارەت بەو کەسانەی کە 
سەردانی دیوەخانە بچووکەکەی دەکەن نیشاندا و جەختی لەوە کردەوە 

کەوا ژمارەی سەردانکەران رۆژ بە رۆژ زیاد دەکات و لە چاو پێشووتر 
خەڵکانێکی زۆر بە ئارەزوێکی زۆر دێن بۆ سەردان.

لە کۆتاییدا ئازاد قاوەچی باسی سەردانکەرانی کرد و وتی، "دکتۆر، 
پارێزەر، دادوەر و چەندین جۆر کەسانی دیکەی کەرتی جیا جیای 

کۆمەڵگا دێن بۆ المان و چایە و قاوە دەخۆنەوە و گفتۆگۆی بابەتی 
جیاواز دەکەین. ئەو کەسانەی کە خەڵکی شاری هەولێر)ئەربیل(
ـن و هاوکات منداڵەکانیشیان سەردانی ئێمە دەکەن. هەندێک لە 
سەردانکەرەکانمان هەموو رۆژێک دێن، هەڵبەت هەندێکیان تەنها 

رۆژانی دیاریکراوی هەفتە سەردانمان دەکەن. بۆ نمونە سەید سەعید 
دامرچی تەنها رۆژانی شەممە سەردانمان دەکات. هاوکات سەید 
سەعید لە سەردەمی حاجی جەمال-یشدا بە هەمان شێوە سەردانی 

حاجی جەمال-ـی دەکرد".

حاجی جەمال-م بینی. لە خەونەکەمدا بە بەردەم دوکاندا تێپەردەبووم، 
هەر لەدوای ئەوەی منی بینی بانگی کردم و پێی وتم کەوا 

کێشەیەک لە هێلی کارەبای نێو دوکانەکەیدا هەیە، داوای لێکردم 
کە هێلی کارەبای دوکانەکەی بۆ چاک بکەمەوە. دوای خەونەکە 

رۆژێکیان بۆ مارکێت رێم دەکرد، لە کاتی هاتنەدەرەوەم چاوم بە 
هەریەکە لە جەودەت و سەرچنار-ی کوڕی حاجی جەمال کەوت. 
تەواوی خەونەکەم بۆ باسکردن. ئەوانیش ئاماژەیان بەوە کرد کە 

بەهەمان شێوە باسی لە من کردووە. لە ئەنجامدا داوایان لێ کردم 
کەوا دووبارە دوکانی باوکیان بکەمەوە و منیش بە خۆشحاڵیەوە 
پێشوازیم لە داوایەکە کرد و بەم جۆرە دەستمان پێکرد. دواتریش 

دوکانەکەمان کردەوە و دووبارە شوێنەکەمان ژیاندەوە".

ئازاد قاوەچی ئەوەشی خستەڕوو کە کوڕەکانی حاجی جەمال هەر 
لەسەر رێگای باوکیان رۆشتوونە و وتیشی، "خوالێخۆشبوو حاجی 

جەمال بەزاز هەموو مانگێکی رەمەزان یارمەتی کەسانی هەژار دەدا و 
کاری خێرخوازی ئەنجام دەدا. زۆر سوپاس کە منداڵەکانیش لە هەمان 
رێگا بەردەوامن. دوای ئەوەی دوکانەکە هاتە ژێر دەستی من داوایان 

لێکردم کەوا شوێنەکە بژیێنمەوە".

لە بەردەوامی قسەکانیدا قاوەچی وتی، "بە درێژایی مانگی رەمەزان 
نزیکەی ٣٠ بۆ ١٠٠ دۆالر یارمەتی بە ٦٠٠ کەس دەدەین. ئەم 

یارمەتییانە دەدرێت بەوانە کە خاوەن پێداویستیین. بۆ ئەمەش لیست 
ئامادە دەکەین. ناوی ئەو کەسانەی کە پێویستییان بە یارمەتییە لە 

نێو لیستێکدا لەالمان بەردەستە. لەسەدا ٩٠ـی ئەم یارمەتییانە دەدرێت 
بە خەڵکانی هەولێر)ئەربیل(. لەسەدا دەیەکەی تر دەدرێت بە خاوەن 

پێداویستییانی دەوروبەری شاری هەولێر)ئەربیل(".

ئازاد قاوەچی تیشکی خستە سەر ئەوەی کە بە پێدانی مووچەی 
مانگانە بە کەسانی خاوەن پێداویستی قەبارەی هاوکارییان بۆ 

ئاستێکی جیاواز  گواستووەتەوە.

هەروەها قاوەچی لەبارەی بیرۆکەی پێدانی مووچە رایگەیاند، " 
بیرۆکەی بڕینیەوەی مووچە بۆ کەسانی خاوەن پێداویستی و هەژار 
بەرەو پێش برا. لەم هەنگاوەدا سەردانی ماڵ و حاڵی ئەو کەسانەم 
کرد و بۆ ئەوەی وردەکاری بکەم و لە نزیکەوە  چاودێرییان بکەم 

تاوەکو بەپێی هەڵسەنگاندنەکانم لیستێک ئامادە بکەم. لە ئەنجامدا 
بە یارمەتی کورەکەی سەرچنار گفتوگۆمان لەگەڵ کەسانی خاوەن 

پێداویستی کرد و بە گوێرەی هەر کەسێک ١٠٠ بۆ ٥٠٠ دۆالر 
مووچەمان بۆ تەرخانکردن. نزیکەی ٤ بۆ ٥ ساڵە مانگانە مووچە 
بۆ ١٢٠ کەس تەرخان دەکەین. کۆی گشتی مانگانە نزیکەی ١٥ 

هەزار دۆالر یارمەتی پێشکەش بە کەسانی خاوەن پێداویستی دەکەین. 

هەر لە بنەڕەتدا وشەی دیوەخان بۆ گرنگترین و گەورەترین ژووری 
خانوو و کۆشک و دامەزراوە گرنگەکانی دەوڵەت بەکارهێنراوە. 
لەم ژوورەدا بڕیارەکان دەردەکرێت و گفتوگۆکان ئەنجام دەدەرێت. 

لە کاتێکدا کە راستی ئەو وشەیە لە فارسییەوە هاتۆتە نیو زمانی 
ئێمە، بە تایبەتی لە سەردەمی عوسمانیدا زۆر بەکارهێندراوە. لە 

زمانی عوسمانیدا دیوەخان بە واتای ئەو شوێنە دێت کە وەزیرەکان 
بۆ تاوتوێکردنی کاروباری دەوڵەت تێیدا کۆدەبوونەوە و هاوکات بۆ 

شوێنەکانی وەک وەزارەتی ئاوی عوسمانی بەکارهاتووە. لە رۆژگاری 
ئەمڕۆدا کلتوری دیوەخان خاوەنی هەمان گرنگی ئەو سەردەمەیه بە 

تایبەتیش چەندین شوێنی گرنگ هەیە لە هەولێر)ئەربیل(.

بە گشتی بەڕێوەبردنی دیوەخانەکان لەالیەن خێزانە ناسراوەکانی شاری 
هەولێر)ئەربیل( دەبێت. سەدەها ساڵ لەمەوبەر هەر لەالیەن گەورەکانی 

ئەو خێزانانە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی جۆراوجۆر و شوێنی 
گفتوگۆکان بووە، هەروەها شوێنێک بووە کە کوڕە پێگەیشتووەکان 
بە رادەیەکی زۆر سەردانیان کردووە و تا ئێستاش وەک شوێنێک 

بەکاردێت کە تێیدا بابەتی جیا جیای گرنگ باس دەکرێت. 

لە شاری هەولێر)ئەربیل(ـدا چەندین دیوەخان بوونی هەیە کە 
خاوەنەکانیان خێزانە ناودارەکانی ئەو شارەن وەک سەنعان ئەحمەد 

ئاغا و چەلەبییەکان و مفتییەکان و چەندانی دیکە. ئەو پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتی و مرۆییانەی لێرەدا بەڕێوەدەبرێت، لە راستیدا رۆڵی 
یەکخستنی نزیکەکان و پێکەوە راگرتنی کۆمەڵگا لەخۆدەگرێت.

شوێنە بچووکەکەی حاجی جەمال بەزاز لە بازاری قەیسەری 
هەولێر)ئەربیل( هیچ جیاوازیێکی نییە لەگەڵ دیوەخانێکی بچووک. 

٧ کورسی، مێزێک، چادان و ژمارەیەکی زۆری وێنەی کۆنی 
شاری دێرینی هەولێر)ئەربیل( کە بە دیواری دیوەخانەکەدا هەڵواسراوە. 

کە دەچنە نێو دیوەخانەکە ئازاد قاوەچی بە رووێکی خۆش و دەم بە 
خەندەوە پێشوازیتان لێدەکات. ناوبراو ناسیاوی حاجی جەمال بەزاز-ی 

لەدایکبووی ساڵی ١٩٣٢ـە کە ٢٠٠٨ـدا کۆچی دواییکردووە.

ئازاد قاوەچی بە ئاماژەدان بەوەی کە لە ساڵی ٢٠١١ـەو دیوەخانەکە 
کراوەتەوە وتی، "نزیکەی ٣ بۆ ٤ ساڵ دوای مردنی حاجی جەمال، 
دوکانەکەم وەرگرت. هەڵبەت لە دوای کۆچی دواییکردنی حاجی 

جەمال ئەم شوێنە داخرابوو".

هاوکات قاوەچی لەبارەی گۆڕینی دوکانەکە بۆ دیوەخانێکی 
بچووک بەم وشانە درێژەی بە وتەکانی دا، "شەوێک لە خەومدا 
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 پسپۆری ئۆرسام ''یەپەگە لەبەرامبەر چوونە ناوەوەی توركیا بۆ ناوچەی
ئارام داوا لە تورکیا دەکات کە لە عەفرین بکشێتەوە

جەیمس جیفەری، نوێنەری تایبەتی ئەمریکا لە سووریا لە بارەی 
ناوچەی ئارام  دوای روونکردنەوەی سەبارەت بە کارکردن لەگەڵ 
تورکیا رۆژەڤی ئەم ناوچەیە لە ناکاو گۆڕا. دوای ئاماژەدان بەوە 

جیفەری وتی، "ئەو بابەتەی کە لەگەڵ تورکیا کاری لەسەر دەکەین، 
بە درێژایی سنووری تورکیا دروستکردنی ناوچەیەکی دیاریکراو بە 

بێ بوونی یەپەگەیە".

لە الیەکی دیکەوە لە بارەی بابەتی دروستکردنی ناوچەی ئارام 
لەگەڵ رووسیا هێشتا دوودڵین.

ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتیژی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست)ئۆرسام(. 
ئۆیتون ئۆرهان، پسپۆر لە کاروباری سووریا  لەو ریپۆرتاژەی 

کە لەگەڵ رۆژنامەی تەبا-ی ئەنجامدا ئاماژەی بە گفتوگۆ و 
دانوستانەکانی نێوان تورکیا و ئەمریکا  کرد  لە بارەی سووریا و 

ئاماژەکانی بە ئەرێنی وەسف کرد.

هاوکات دوای ئاماژەدان بەوەی لە نێوان تورکیا و سووریا ئەگەری 
کۆبوونەوە لە ئاستی سەروو  لە نێوان ئەو دوو واڵتە  زۆر کەمە 

ئۆرهان وتی، "لە نێوان تورکیا و سووریا لە ئاستی خواروتر بێت یان 
هەواڵگری هەر پەیوەندییەک روویدابێت بۆ میدیاکان خراوەتەڕوو. ئەوە  

هێشتا لە ئاستی خواروو سەرقاڵییەکی کەمی پەیوەندی سیاسی وە 
بۆ ئەوەی بگات بە ئاستی سەروو  لەم قۆناغەدا ئەگەرێکی کەمی 

هەیە".

تەواوی ریپۆرتاژەکە بەم شێوەیەی خوارەوەیە:

"خاڵی سەرەکی پێکنەهاتن لە بارەی ناوچەی ئارام، 
نەچوونە ناوەوەی یان چوونە ناوەوەی سەربازانی تورکە"

لەو چەند رۆژەی پێشوو جەیمس جیفەری، نوێنەری 
تایبەتی ئەمریکا لە سووریا لە بارەی ناوچەی ئارام 

ئاماژەی بەوەدا کە لەگەڵ تورکیا هەنگاویان ناوە بۆ ئەم 
پرسە. ئەو بڕیارەی ئەمریکا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

لەو چەند هەفتەیەی دواییدا لە کۆبوونەوە و دیدارەکانی نێوان تورکیا 
و ئەمریکا لە بارەی سووریا هەندێک ئاماژە و پێشهاتی گرینگ 

روویانداوە. بە تایبەتی مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا 
لەم بارەیەوە هەندێک ئاماژەی گرینگی خستەڕوو. دواتریش لە الیەن 
جەیمس جیفەر-یەوە ئاماژەدرا لە بەرەوەپێشچوونی چەند هەنگاوێکی 

گرینگ لە بارەی ناوچەی ئارام کە ئەوانیش هەوڵی رازیکردنی 
یەپەگە بوو بە چوونە ناوەوەی سەربازانی تورکیا بۆ ئەم ناوچەیە، 

بابەتی ئەم رێککەوتنەش ئومێدی بەهەموان بەخشی. خاڵی سەرەکی 
ئەم ڕێکنەکەوتنەش، نەچوونە ناوەوەی یان چوونەناوەوەی  سەربازانی 
تورک-ە بۆ ناوچەی ئارام. بەاڵم یەپەگە بەدڵنیاییەوە لە دژی ئەمە 

دەوستێیەوە.

''یەپەگە لەبەرامبەر چوونە ناوەوەی توركیا بۆ ناوچەی 
ئارام داوا لە تورکیا دەکات کە لە عەفرین بکشێتەوە''

لێرەدا داوای هێزێ نێودەوڵەتی دەکرێت، لەو بارودۆخەدا پێشبینی ئەوە 
دەکەن کە لە هێڵی ئارام بکشێنەوە، بەاڵم ئەگەر هاتوو سەربازی 

تورک چوونەناوەوە بەدڵنییایەوە دژی ئەم پالنە دەوەستنەوە وە ئەمەش 
بە مەرجێک قبوڵ دەکەن ئەویش داوا دەکەن کە تورکیا لە عەفرین 
بکشێتەوە. ئەگەر پێشبینی ئەوە کرابێت کە هەندێک هەنگاوەکان بە 
سەرکەوتووانە چوونەتەپێش، واتە یەپەگە بۆ چوونە ناوەوەی سەربازانی 
تورک بۆ ناوچەی ئارام لەم بارەیەوە ناڕەزایەتیەکانی هەڵگرتووە وە بەو 

باوەڕە دێت کە ئەمریکا یەپەگەی رازیکردووە لەم روەوە.

بە دڵنیاییەوە ئەمە تەنیا پەیوەندی بە سووریا نییە، بەڵکو ئەمە 
بابەتێکە پەیوەندی تەواوی نێوان تورکیا و ئەمریکایە کە دەبێت 

تاوتوێ بکرێت. چونکە لە نێوان ئەم دوو واڵتە کێشەی جیاواز هەیە 
کە کاریگەری لەسەریەک بکەن. لە سەرووی ئەمانە بابەتی ئێس-

٤٠٠ـە. تورکیا بۆ سیستەمی بەرگری ئاسمانی پێویستی بە کڕینی 
ئێس-٤٠٠ـە. لە دژی ئەمە ئەمریکا لە چوارچێوەی ئەوەی کە سزا و 
فشار دەخاتە سەر تورکیا ئێستا بابەتی رۆژەڤە.  بەدڵنییایەوە هەموو 

ئەمانە لە نێوان پەیوەندییەکانیان گرژی و تەنگەژە درووستدەکەن. ئەم 
گرژییەش لە بارەی بابەتی ناوچەی ئارام و بەیەکەوە کارکردن لەسەر 

ئەم پرسە کەمێک سەخت دەکات.
"ئەگەر تورکیا لە بابەتی سووریا  بگاتە سازان، لە 

پرسەکانی تر رێککه وتنی لەگەڵ ئەمریکا دەبێتە جێگای 
باس"

بە رای گشتی تورکەکان و بڕیار وەرگرەکان وە لە الیەن بڕیار 
وەرگرەکانی ئەمریکاش لە ناوچەکانی خۆیان لە نێوانیاندا لە ئێستادا 
کەشێکی نەرێنی هەیە. بەاڵم لەبارەی ناوچەی ئارام ئەم دوو واڵتە 
سەرکەوتووبن لە نێوان خۆیاندا لە خاڵێکی هاوبەش، لە بوارەکانی 

تریشدا لە سەروویان ئێس-٤٠٠ وە کێشەکانی تریش کە لە نێوانیاندایە 
کاریگەریەکی ئەرێنی دەبێت لەسەر هەردووالیەن. پەیوەندییەکانی نێوان 

تورکیا و ئەمریکا وەکو پاکێتێک هەڵدەسەنگێندرێت و بەم شێوەیەش 
لە چوارچێوەی بازاڕێکی گشتیدا  لە سەروی هەموو کێشەکان 

چارەسەر دەدۆزرێتەوە وە بۆ ڕێککەوتنێکی گشتی راست دەروات. 
گرینگترین پێکهاتەی ئەم رێگایەش رێککەوتنی ئەم دوو واڵتەیە 

لە بارەی سووریا. ئەگەر تورکیا لە بابەتی سووریا  بگاتە سازان، لە 
پرسەکانی تر لەگەڵ ئەمریکا دەبێتە جێگای باس.

"تورکیا کە یەپەگە وەکو رێکخراوێکی تیرۆرستی دەبینێت، 
دەیەوەێت لە سەر سنوورەکانی خۆی دووریبخاتەوە"

چاوەڕوانی تورکیا لە ناوچەی ئارام چییە؟

بەر لە هەموو شتێک تورکیا دەیەوێت یەپەگە کە وەک رێکخراوێکی 
تیرۆرستی ناساندوویەتی  لە سنوورەکانی واڵتەکەی دووریبخاتەوە. بەم 
شێوەیە سنووری تورکیا دەپارێزرێت. دوومینیش، دوای ماوەیەکی زۆر 
ئەو ئامانجانەی لە رێگەی دەوڵەتبوونەوە دەیانەوێت بیکەن لە ناوەنددا 

هەڵدەگیرێت بەم شێوەیەش بێهێز دەبێت. دواتر کۆتایی هێنان بەو 
دەسەالتداریەتییەی لە سووریا  کە لە ئێستادا کۆنترۆڵی کردووە. لەم 
رووەوە ناوچەی ئارام لە الیەن تورکیاوە وەکو ناوەندی چارەسەربوونی 

کێشەکان بیری لێدەکرێتەوە. بەم شێوەیە یەپەگە نزیکەی بە 
فراوانی ٥٠٠ کیلۆمەتر  و بە قواڵیی ٣٠ کیلۆمەتر ناچار دەبێت 

پێکهاتەکانی لەو خاکەی کە لەسەریەتی بکشێتەوە. بەدڵنیاییەوە ئەمە 
لە الیەن یەپەگەوە زیانێکی گەورەیە. بەاڵم لەالیەن تورکیاوە بە مانای 

کۆتاییهێنان بەو بەرەنگاربوونەوەیە نایەت.

تورکیا لە دۆخێکدایە کە هەموو تیشکی خۆی خستۆتە سەر ئەوە 
کە بوونی  یەپەگە لە جوگرافیای سووریا دا بسڕێتەوە. بەدڵنیاییەوە 
گەر تورکیا ناوچەی ئارام دابمەزرێنێت، بیر لەوەدەکاتەوە دوای ئەوە 

یەپەگە لە ناوچەکانی باشوور لە ئەنجامی بەرەنگاربوونەوە خۆی 
بەهێز دەکات. چاوەڕوانیەکی تری تورکیا پێگەی خۆی لەسەر مێزی 

سووریا و لەو گۆرپانەدا بەهێز بکات، ئەگەر لە گۆڕەپاندا چەند 
بەهێز بن لەسەر مێزی چارەسەری گفتوگۆی سیاسی کاریگەریان 

ئەوەندە زیاتر دەبێت.گەر تورکیا لەم ناوچەکانی وەکو قەڵغانی فورات، 
عەفرین و ئیدلب کۆنترۆڵی بکەوێتە دەست، بیر لەوە دەکەمەوە کە 

لەسەر مێزی چارەسەری سیاسی بەهێز بێت.

"پێشنیاری رووسیا بۆ تورکیا لە بارەی پاراستی 
سنوورکانی، ئه نجامدانی رێککه وتنی ئه ده نه یه "

رێککەوتنی نێوان تورکیا و ئەمریکا لە بارەی 
ناوچەی ئارام، تا چ ئاستێک کاریگەری دەبێت لەسەر 

پەیوەندییەکانی نێوان رووسیا و تورکیا؟

رووسیا لە بارەی بابەتی ناوچەی ئارام  کەمێک دوودڵە. پێشنیاری 
رووسیا بۆ تورکیا لە بارەی پاراستی سنوورکانی، رێککەوتنی 

ئەدەنە ئەنجامبدات. نیشتەجێبوونی هێزەکانی رژێمی سووریا لەسەر 
هێڵی سنوور شتێکە کە بۆ سیاسەتی گشتی رووسیا جێگیرە لەگەڵ 

سیاسەتی ئەوان دەگونجی چونکە رووسیا  سەروەری دەسەاڵتی لە 
خاکەکانی سووریا  بە دەسەاڵتی هێزەکانی رژێم دەپارێزێت. بەم 

هۆیەوە دەیەوێت هێزەکانی ئەمریکا لە رۆژئاوای فورات بکشێنەوە، 
بەاڵم دوای کشانەوەی ئەم هێزانە نایەوێت ئەم بۆشاییە لە الیەن 

تورکیاوە پڕبکرێتەوە. هەروەها ئەمریکاش دەیەوێت دوای کشانەوەی 
هێزەکانی لەم ناوچەیە نایەوێت ئەم بۆشاییە لە الیەن هێزەکانی 

رژێمەوە پڕبکرێتەوە. بەم هۆیەوە ئێستا لەگەڵ تورکیا هەماهەنگی بۆ 
رێگایەک دەکەن بۆ ئەم بابەتە.

"ئەگەر تورکیا و ئەمریکا ریککەوتن ئەنجام بدەن لە 
بارەی ناوچەی ئارام، بەدڵنیاییەوە رووسیا ناڕەحەت 

دەبێت"

ئەگەر تورکیا و ئەمریکا رێککەوتن ئەنجام بدەن لە بارەی ناوچەی 
ئارام، ئەوا بە دڵنیاییەوە رووسیا ناڕەحەت دەکات. لە ئێستادا لەم خاڵەن 

بە تایبەتی لە بارەی بابەتی ئیدلب هەندێک کێشە دێتە ئاراوە. لە 
سووریا زیان بەو هەماهەنگی کارە دەگەینرێت وە لە نێوان تورکیا 
و رووسیا، تورکیا دەیەوێت ئەم کارە بە هاوسەنگی رابگرێت. بەر 

لەوەی رووسیا بە تەواوی پشتگوێ بخات هەستیاریەکانی بە سەرنج 
وەردەگریت وە لە بارەی ناوچەی ئارام لەسەر رووسیا وە بەرێوەبردنی 

شام هەندێک گرەنتی و دڵنیاکەرەوە دەدات و دەیەوێت ناوچەی ئارام 
دروستبکرێت. بەاڵم دەتوانین بڵێین تێروانینی رووسیا بە گشتی دژی 

درووستکردنی ناوچەی ئارامە لە الیەن تورکیا و ئەمریکا.

''ئه نقه ره  و شام له  باره ی پاراستنی یه کپارچه یی خاکی 
سووریا و راگرتنی یه په گه  له  داواکارییه  فیدڕاڵیه کان 

هاوڕان''

ماویەکی کەم بەر لەئێستا بەشار ئەسەد رایگەیاندبوو کە 
ئامادەیە بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ ئەردۆغان ، بەرای ئێوە 
ئەگەری هەیە لەم ماوەیەدا تورکیا لەگەڵ بەشار ئەسەد 

بێتە سەرمێزی گفتوگۆ؟

ئەنقەرە و شام لە بارەی بابەتی یەک پارچەیی خاکی سووریا، 
لە خاڵێکی هاوبەشدان لە بارەی راگرتنی یەپەگە لە داواکارییە 

فێدراڵییەکان، بەم هۆیەوە ئەو قازانجە لە نێوان ئەو دوو واڵتە، لەمەودوا 
کێشەکانیان لە الیەک دادەنێن لە هەندێک بابەتی دیاریکراو و 

بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بەیەکەوە کار دەکەن ئەم بابەتەیان هێنایە 
رۆژەڤ. بێگومان بۆ فرۆشیارەکە لە ڕووی کاتەوە بە واتای بوونی 

پەیوەندییەک دێت لە نێوان سووریا و تورکیا گەر هاتوو بە رێگەیەکی 
راستەوخۆش بێت. ئەگەر بێتوو دوو کەمپی جیاواز بەیەک بگەن 
ئەوا چارەسەرێک بۆ ئەم قەیرانەی سووریا دەدۆزنەوە. بێگومان 

یەکێک لەوانەی کە مێزی گفتوگۆکە نابینێت رژێمی ئەسەدە.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                   
دواتر هەروەک دەزانرێت دوای رونکردنەوەی سەرۆککۆمار ئەردۆغان 
پێمان زانی، تورکیا و سووریا لە ئاستی خواروتر بێت یان هەواڵگری 

هەر پەیوەندییەک روویدابێت بۆ میدیاکان خراوەتەڕوو. ئەوە  هێشتا لە 
ئاستی خواروو سەرقاڵییەکی کەمی پەیوەندی سیاسییە وە بۆ ئەوەی 
بگات بە ئاستی سەروو  لەم قۆناغەدا ئەگەرێکی کەمی هەیە. ئەو 

پەیوەندی و رێکخستنە رووسیا و هەندێک ئێرانیش دەستەبەر دەکات وە 
بەردەوام دەبێت. هەرچەندە گەر لە بابەتی یەکپارچەیی خاکدا ئەم دوو 

واڵتە خاوەن قازانجێکی هاوبەش بن بە مانا گشتییەکەی بۆ داهاتووی 
سووریا لە خاڵێکی هاوبەشی زۆر جیاواز دایە. تورکیا تاوەکو ئێستا 
هەستیاری دوژمنەکانی و میلیۆنەها خەڵکی سڤیل کە ناچار دەبن 
کۆچ بکەن متمانە پێکراو نین. بە دڵنیاییەوە ئەمەش لەگەڵ شام 
پرسیارێکی جدییە و جێی باسە. گەرچی شام بە پێچەوانەوە لەو 

پێکهاتانە دەڕوانێ بە تایبەتی گروپەکانی ئیدلب تاوەکو ئێستا وەکو 
رێکخراوێکی تیرۆرستی هەڵدەسەنگرێن. بەم هۆکارانە وا بیردەکەمەوە 

لە ماوەیەکی زۆر کورتدا درووستکردنی پەیوەندییە سیاسییەکان 
لەگەڵ ئاستی سەروو ئەگەرێکی زۆر کەمی هەیە.

''
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هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: چۆبان تیمور

 ئاهەنگەکانی شەوانی رەمەزان
کاتێک باس لە شەوانی مانگی رەمەزان دەکرێت، راستەوخۆ 
یاری و ئاهەنگەکانی دوای نوێژی تەراویح دێتە یادەکانمان. 

ئەم رەمەزانەش وەکو رەمەزانەکانی پێشووتر نەریتەکە نەگۆڕا و 
بە جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە لە نێو خەڵکدا ئاهەنگەکان ئەنجام 
دەدرێن. لە ئاهەنگەکانیشدا هونەرمەندە میللییەکان خواستێکی 

زۆریان لەسەرە. 

کاتێک بەدواداچوونێکی بۆ دەکەین دەبینین کە ئەم رەمەزانە 
وەکو رەمەزانەکانی پێشووتر لە شاری هەولێر)ئەربیل( ئاهەنگی 

تورکمانی ئەنجام نادرێت. پێدەچێت هەر لەبەر ئەم هۆکارەش 
یونس توتنچی، هونەرمەندی خۆشەویستی میللی شاری 

هەولێر)ئەربیل( چەند رۆژێکی هەفتە لە شاری کەرکوک 
لەگەڵ هەوادارانی کۆدەبێتەوە. 

توتنچی لە لێدوانێکدا بۆ تەبا وتی، "ئاهەنگی شەوی رەمەزان 
کە لە کەرکوک ئەنجامی دەدەین وە بینیتان بە جوانترین 

شێوە بەڕێوەدەچێت. ئەو قەرزەی من بەرامبەر بە خەڵکی 
کەرکوک هیچ کاتێک نادرێتەوە، هەر یەکە لە ئاڵتوون کۆپرو، 

دوزخورماتوو، تەلەعفەر و ناوچەکانی دیکەی تورکمان ئێلیش 
لە پاڵ کەرکوک هەموو کات دەرگاکان و ئامێزیان بۆمن 

کردۆتەوە".

هاوکات یونس توتنچی وتیشی، "من چونکە خۆم بە قەرزاری 
ئەوان دەزانم هەموو رەمەزانێک و هەموو کاتێک لەالی ئەوانم. 

ئەو هۆکارەی کە بە درێژایی مانگی رەمەزان هەفتانە ٤ 
جار دەمهێنێتە کەرکوک، تەنها خۆشەویستی خەڵکی شاری 

کەرکوکە. هیچ ئامانجێکی دیکەمان نییە جگە لەمە".

لەڕاستیدا میوانداری کردن لە هەولێر)ئەربیل(ەوە بۆ کەرکوک 
یاخود لە کەرکوکەوە بۆ هەولێر)ئەربیل( نەریتێکە کە بۆ سااڵنی 
کۆن دەگەڕێتەوە. هەر چەندە بەداخەوە لە ئێستادا زۆر بە کەمی 

ئەم نەریتە دەبیندرێت، بەاڵم ئێستا لە کەرکوک دەرگاکان بۆ 
هونەرمەندانی تورکمان ئێلی کراوەتەوە و کات و ساتێکی زۆر 

خۆش لەگەڵ کەرکوکییەکان بەسەر دەبەن.

مایکمان بۆ ئەرکان عەرایس درێژ کرد کە لەو سااڵنەی دواییدا 
بووەتە یەکێک لەو هونەرمەندە گەنجانەی کە لە نێو خەڵکدا 

گرنگی پێدەدرێت.

هونەرمەند ئەرکان لە لێدوانێکدا بۆ تەبا وتی، "لە سەرەتادا 
بەخێرهاتنی تیمی تەبا دەکەم کە لە هەولێر)ئەربیل(ەوە هاتوونەتە 

کەرکوک. لە رێگەی ئێوەوە رێز و ساڵوی خۆم ئاراستەی 
خەڵکی شاری هەولێر)ئەربیل( دەکەم. پێیان دەڵێم رەمەزانتان 

پیرۆز بێت".

ئەرکان وتیشی، "ئەم رەمەزانە ئاهەنگی زۆر خۆش ساز دەکەین. 
سوپاس بۆ خودا هەر رەمەزانێک لەوەی پێشووتر خۆشتر دەبێت. 
گەنجەکانمان بە جۆش و خرۆشێکی گەورەوە پێشوازی دەکەن. 
خاڵ و مامەکانمان لێرەن یاری نەتەوەیی سینی زەرف دەکەن. 

پرسەش دەبێت رێکكەوتنی هاوبەش ئەنجام بدرێت و هەماهەنگی 
زیاتر لەنێوان هەردوو الماندا هەبێت وە بۆ كاراكردنەوەی 

رێككەوتنەكە و زیادكردنی هەندێك بڕگە و مادەی دیكە بۆ 
رێكەوتنەكە دەبێت بەیەکەوە کار بکەن. وە بە هیچ شێوەیەک 

رێگەنادەین هیچ كارێكی دوژمنكارانە لەخاكی عێراقەوە بكرێتە 
سەر توركیا وە هەماهەنگی  هەردووالمان بەهێز دەکەین".

عەبدولمەهدی ئاماژەی بەوەشدا کە تورکیا و عێراق وەکو دوو 
دەوڵەتی هاوسێی وەکو برا وان .لە قازانجەکان هاوبەشی یەکتری 

دەکەن و نیزکیش دەبنەوە لە چارەسەرە سروشتییەکان لە نێوان 
خۆیاندا.

بۆ پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا عێراق کرد و ئاماژەی بە 
پێشهاتەکانی ناوچە کرد وتی، "یەکرێزی سیاسی لە عێراق و 
پاراستنی یەکپارچەیی خاکی عێراق، پاراستنی سەقامگیری 
عێراق یەکێکە لە سیاسەتەکانمان. هەموو نەتەوەکان و گروپە 

ئاینیە جیاوازەکانی عێراق دۆستی خەڵکی تورکن، برا و 
هاوڵیانن".

سەرۆککۆماری تورکیا راشیگەیاند، "بەردەوام دەبن لە 
بەرەنگاربوونەی رێکخراوە تیرۆرستییەکانی وەکو داعش، پەکەکە 

و فەتۆ وە لەم چواڕچێوەیەدا بڕیارمان داوە تورکیا-عێراق 
هاریکارییەکی سەربازی و رێککەوتنی ئەمنی ئەنجامبدەن".

لە الیەکی دیکەوە عادل عەبدولمەهدی، سەرۆكوەزیرانی عێراق 
وتی، "ئەو پرسانەی وروژێندران زۆر گرنگ بوون، قەبارەی 

ئێستای بازرگانی نێوان هەردوالمان لە ئاستی ٢٠ ملیار 
دۆالردایە، بەاڵم ئێمە چاومان لەوەیە ئەو ئاستە زۆر زیاد بكەین".

عادل عەبدولمەهدی ئاماژەی بەوەشدا لە لە نێوان شاندی 
هەردووال باس لە پرسەکانی ئاو، وزە، دەروازە سنووریەکان، بەنداوە 

هاوبەشەکان زۆر بابەتی تریش کراوە.

عادل عەبدولمەهدی سەرکۆوەزیران وتیشی، "لە نێوان تورکیا و 
عێراق چەندین رێککەوتن هەیە، یەکێک لەو رێککەوتنانەش 
رێککەوتنی ئەمنی بوو کە لە ساڵی ٢٠٠٨ ئەنجامدرا. بەاڵم 

ئەو رێككەوتنە بەشێوەیەكی جدیی كاری لەسەر نەكرا. بۆ ئەم ئەو 

عادل عەبدولمەهدی، سەرۆك وەزیرانی عیراق لەسەربانگهێشتی 
رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆككۆمار توركیا لە رۆژی ١٥ مایس 

گەیشتە تورکیا.

رەجهب تهیب ئهردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا له دهروازهی 
سهرهكی كۆشكی سهرۆكایهتی كۆماری توركیا، پێشوازی 
فەرمی له عادل عهبدولمههدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق كرد.

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
یاوەری عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی عێراقی 

کرد لە سەردانەکەی بۆ تورکیا.

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
پەرلەمانتاری عێراق لەسەر شاری کەرکوک یاوەری عادل 

عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی عێراقی کرد لە سەردانەکەی بۆ 
ئەنقەرە.

سەرۆککۆمار ئەردۆغان دوای چاوپێکەوتنی بە سەرۆکوەزیران 
عادل عەبدولمەهدی  کۆبوونەوەی شاندی هەردووال، خوانێکی 

بەربانگ سازکرا. دوای خوانەکەش ئەردۆغان و عادل 
ئەبدولمەهدی کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی هاوبەشیان ئەنجامدا.

ئەردۆغان لە کۆبوونەوەکانی، لە هەموو روویێکەوە هەڵسەنگانی 

بە کورتی شەوانی رەمەزان زۆر بە خۆشی بەڕێدەکرێت".

ئەو هونەرمەندە گەنجە ئاماژەی بەوەشدا، "ئەم ساڵ بەهۆی 
باشتر بوونی باری ئەمنی بە بەراورد لەگەڵ سااڵنی پێشووتر، 

ئاهەنگەکان بە شێوەیەکی قەرەباڵغتر بەرێوە دەچن. بەشدارییەکی 
زۆر دەبینین. ئەوانەی بەشداری ئاهەنگەکانمان دەکەن تەنها 

کەرکوکییەکان نین، لە هەولێر)ئەربیل(، دیالە، دوزخورماتوو، 
ئامرلی، تازەخورماتوو و ناوچە تورکمانییەکانی دیکەش 

خەڵکەکەمان دێنە ئێرە".

ئاهەنگەکانی رەمەزان، بە خوێندنەوەی قۆریات و گۆرانی و 
ئەنجامدانی یاری تایبەتی رەمەزان کە بریتییە لە سینی زەرف و 
کۆمەڵێک یاری تر، بەبێ وچان بەردەوامییان هەیە. ئەمەشیان 

میراتێکی گەورەیە کە تورکمانە مسوڵمانەکان لە باب و 
باپیرانیانەوە بۆیان ماوەتەوە.

سەردانەکەی عادل عەبدولمەهدی بۆ تورکیا
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 کورتەباسێک لەسەرخانە کۆنەکانى
هەولێر)ئەربیل

لەم خانە چەند ژوورێک هەبوو کە کۆگاى بەقاڵەکان بوو،  
تیایدا هیزەى روون، پەنیرى ژاژی، قەسپ، عەشرەیی، بەڕوو، 

گوێز و مێوژ و شتى تریان کۆدەکردەوە. هەروەها لەم خانە ژوورى 
یەکەم ژوورى رۆستەم قەساب بوو کە بازرگان بووە و ئیش و 
کارى لەم ژوورە بەڕێوە دەچوو. لە حەفتاکان خاوەنى ئەم خانە 

خانەکەى روخاند و کردیە باڵەخانە. 

خانى مستۆکى:
 ئەم خانە لە پشت دەرمانخانەى سەالحەدینی کۆن بوو خاوەنەکەى 

ناوى وەهان بووە پێان دەووت خانى موساڵوییەکان چونکە 
موساڵوییەکان کە دەهاتنە هەولێر)ئەربیل( لەم خانە پشوویان 

دەدا. لەم خانە چەند عەالفێک )ئالیک فرۆش( هەبووە،  گەنم 
وجۆیان دەفرۆشت. هەروەها کا و ڕەژووشی تێادا دەفرۆشرا.

 
کومر خانى )خانى ڕەژوو فرۆشان(:

 ئەم خانە شوێنى لەپشت بانقى رافیدەین بووە و تایبەت بووە بە 
ڕەژوو فرۆشان، خاوەنەکەى عوسمان بوو باپیرى کەسایەتى ناودارى 

تورکمانى هەولێر)ئەربیل( ویداد ئەرسەالن، سەرۆکى ئۆجاغى 
تورکمان. ئەم خانە یەک نهۆم بووە و دەرگایەکى دارى گەورەى 

هەبووە .

چیرەگچیلر خانى )خانى گەچ فرۆشەکان(: 
ئەم خانە لە پشت  قوتابخانەى ئیبن خەلەکان بووە ئیستاکە 

شوێنەکەى گەراجى وەستانى ئۆتۆمبێلە. لەیەک نهۆم پێکهاتبوو 
لەوخانە گەچ فرۆشەکان لە کەندێناوە دەهاتن گەچیان دەفرۆشت. 

سەید عەزیز خانى )خانى سەید عەزیزى(:
 ئەم خانە لە نزیک مزگەوتى نەجاڕان بووە بەرامبەر دەرگاى 

گەورەى قەاڵت.  ئەم خانە لە دوو نهۆم پێکهاتبوو. لە ژوورەکانى 
نهۆمی زەوى چەند خمچیەک هەبووە. هەروەها چەند دەباغێکیش 

هەبوو. وەک سەکران دەباغ حەوزیان هەبوو لەم خانە پێستى 
ئاژەڵیان دەکرى لە قەسابەکان و لەم حەوزانە چاکیان دەکرد. 
هەروەها تەپل و دەفیشیان دروست دەکرد. وە چەند ژووریک 

تایبەت بووە بەخورى فرۆشان .
خانى فەتاح ناڵبەند:

 ئەم خانە لە بەرامبەر سینەما حەمرا بووە لە یەک نهۆم پێک 
هاتبوو زۆربەى خۆشناوەتى دار و ڕەژوویان بۆ ئەم خانە دەهێنا.

خانى مام عەبدوڵاڵ ناڵبەند: 
ئەم خانە جێگەى لەنێو بازاڕى قەسابان بوو،  یەک نهۆم بووە و 

ژوورەکانى تایبەت بوو بە کارگەچیەکان وخمچیەکان. 
خانى سەعید جامباز : 

شوێنەکەى لە گەرەگى تەعجیلى جولەکان بوو لەم خانە مامەڵەى 
ئاژەڵیان دەکرد وەکو مەر و بزن گۆلک و جوانەگا. لە یەک 

نهۆم پێک هاتبوو 

بەیاز خان )خانى سپى(:
 ئەم خانە بە یەکێک لە خانە کۆنەکانى شارى هەولێر)ئەربیل( 

دەژمێردرێت. دیسان خەڵکى هەولێر)ئەربیل( پێیان دەوت خانى 
گەورە. ئەم خانە لەسەرەتاى سەدەى )١٨(دەم،  وەستایەک دروستى 
کردووە ناوى وەستا جەعفەر ئەزەرى بووە .هەروەها بە دوکانەکانى 

پێش ئەم خانە دەوترا )خان ئۆگو(. تاکو ئێستا تورکمانی 
هەولێر)ئەربیل( بەشوێنی ئەم خانە دەڵێن خان ئۆگو. ئەم خانە 

تاکو سەرەتاى شەستەکان مابوو. پاشان لەشوێنەکەى ئوتێڵى بێخال 
دروستکرا. یەکەم خاوەنى ئەم خانە رەشید ئاغا بوو، ئینجا ئەحمەد 
چەلەبى لێی کڕییەوە، بووە موڵکى ئەحمەد چەلەبی. دەرگاى ئەم 

خانە ڕووى لە رۆژئاوا بووە و دەرگایەکى دارى گەورەى هەبووە 
کە بە بزمارى گەورە داڕێژراو بوو. دەرگاکەى جیاکەرەوەیەکی 

زۆر بەرزى هە بووە،  حوشترەوانیش لەم خانە دابەزیوون .ئەم خانە 
لە دوو نهۆم پێک هاتبوو. ژوورەکانى نهۆمى زەوى ١٢ ژوور 

بوو، چەند ژوورىکێ تایبەت بە کارگەچیەکان هەبوو،  وەک 
ئەنور کارگەچى وعەزیز کارگەچى. گارگەچیەکان لبادیان 

دروست دەکرد. هەروەها چەند ژوورێکى دیکەش تایبەت بوو بە 
خمچیەکان، وەکو یاسین تگنى، مام تاها و مام قادر هەروەها 

چەند ژورێک هەبوو خورییان تیادا دادەنا. هەروەها لەم خانە گەنم 
و جۆ دادەندرا. لەم دواییانە مستۆ شابان کە خۆی کاری بەقاڵی 
دەکرد خانچى ئەم خانە بوو. بەیانیان ماست و کەرەو سەرتووى لە 
خەڵکى دێهاتەکان دەکرى. هەروەها نهۆمى دووەمى ئەم خانە سێ 

ژوور بوو .
ئەلەگچلر خانى )خانى هێلەگکەران(: 

  ئەم خانە لە پاڵ مزگەوتى بازار بوو. لە نهۆمێک پێک 
هاتبوو، خاوەنەکەى )عالى ئاغا  کورى ئەحمەد ئاغا( بووە. لەم 

خانە چەند ژوورێک هەبووە، تیادا چەند پیاوێکى دۆم هەبوو 
هێلەگ، غەربیل، بێژینگ وقەفەسى کەو و بولبول و شتى 

دیکەیان دروست دەکرد. مام فەتاح ومام نورەدین لەم خانە خانچى 
بوون و ژووریان هەبووە. مازى و پیستى گۆڵک و مەرو بزنیان 
دەکرى و دەفرۆشت. چەند ناڵبەندێک هەبووە. هەروەها تەوێڵە 

یەکیشى هەبووە، بۆ بەستنى گوێدریژ و واڵخ. لە ناوەڕاستى ئەم 
خانە ناعورى مزگەوتى بازار هەبووە. دەرگاى ئەم خانە رووى لە 

باکوور بووە. ئەویش لە دار دروستکرابوو بزمار ڕێژ بوو.
قۆجە خانى )خانى مام قۆجەى(:

 ئەم خانە شوێنى لە نزیک مزگەوتى خانەقا بووە.بەرامبەر 
باغى شار نزیک خانى حاجی بەیرام بوو. ناوى خانچییەکەى 
قوربانى خانچى بوو. لە یەک نهۆم پێک هاتبوو. لەم خانە 

چەند ناڵبەندێک هەبووە. حاجى نەجمەدین کوڕى حاجى نورەدین 
دەڵێ: ئەم خانەیان کە رووخاند،  بینایەى نوێیان دروست کرد 

لە بناغەکەى پارەى کۆن دەرچوو، دەگەڕاوە سەردەمى خەلیفەى 
ئەمەویەکان ) عەبدولمەلیک بن مەروان(. هەروها پەیکەرى 

گڵێنى )فەخارى( کەڵەشێرێک بەدەرکەوت. لەم خانە خۆشناوەتى 
دار و شەقلە و کاریتەیان دەفرۆشت. هەروەها چەند خمچیەک 
ژوورى هەبووە لەم خانە. لەوانە ئیسحاق، خدرۆکە یەهودى، مام 

یۆنە و بەبۆ یەهودی.
حەسەن بیرام خانى )خانى حەسەن بەیرامى(:
 ئەم خانە نزیک دەرگاى بچووکى مزگەوتى خانەقا بووە. 

مام حەسەن لە تەنیشت دەرگاى دەرەوەى ئەم خانە، سەکۆیەکى 
دروستکردبوو. لەسەر ئەم سەکۆیە دادەنیشت. ئەم خانە لەیەک 
نهۆم پێکهاتبوو. چەند ژوورێکى تایبەت بەخمچیەکان. هەروەها 

گەنم و جۆ و کەلوپەلى خۆشناوەتى تیادا دەفرۆشرا.

خانى حاجى ئەحمەد ئاغا:
 ئەم خانەش لە دوو نهۆم پێکهاتبوو،  لە بەرامبەر مزگەوتى 

ئاڵتى بەرماغ بوو. خاوەنەکەى حاجى ئەحمەد ئاغاى باوکى عەلى 
ئاغا بوو. دەرگایەکى دارى گەورەى هەبوو دەگێڕنەوە  دەڵێن، 
" نرخى وەستانى ئاژەڵ لەم خانە یەک عانە بووە، نووستنیش 

هەر یەک عانە بووە. هەر لەبەر دەرگاى ئەم خانە ئەحمەد ئاغا 
سەکۆیەکى دروستکرد بوو حەسیرى لەسەر راخستبوو، ئاغاکانى 
هەولێر)ئەربیل( کە دەهاتنە الى لەسەر ئەم سەکۆیە دادەنیشتن. 

پێناسەى خان و مێژووى دروستکردنی: 
واڵتە عەرەبییەکان و ئیسالمیەکان لە کۆنەوە ناویان 

دەرکردووە لە بنیاتنان و تەالرسازى خانە بازرگانیەکان. هەر 
لە سەرەتاى چەرخە  ئیسالمیەکان. بەتایبەتى لە سەردەمى 

حوکمى خەلیفەى ئەمەوى )عەبدولمەلیک بن مەروان ( بایەخ 
بە دروستکردنى خانەکان دراوە. پاشان ئەم تەالسازیە پەرەى 

سەندووە،  لە زۆربەى  واڵتانى عەرەبى و ئیسالمى لەسەردەمى 
عوسمانى. لەوانە شارەکانى مووسڵ و هەولێر)ئەربیل( 

شارەکانى دیکەى عێراق وەک بەغداد و نەجەف هەر لە 
لەسەرەتاى درووستکردنیەوە چەند ناوێکى وەرگرتووە. وەکو: 

کارخانە، بیریکارى، دەاڵلى، بازار، تیم، و تێمک وەکو 
مێوانخانەکانى ئێستا بوو .

واژەى خان ماناى چیە: 
مێژوونووسەکان دەڵێن: خان واژەیەکى بابلیە، هەیە دەڵێ: 

وشەیەکى فارسیە، دوور نیە لە وشەى )خان( داتاشراوە 
ماناى ناسناوى سوڵتان و شازادە تورکەکانە، هەندێک لە 

مێژوونووسانى دیکە دەڵێن: ئەم وشەیە لەواژەى )کاروان سەراى( 
واتە مانەوە لە مێوانخانە هاتووە، خان بە زمانی عەرەبی واتە 
)منزل المسافرین( خانى رێبوارەکان واتە بەم مانایە هاتووە، 
بەشێکى دیکەى توێژەران دەڵێن: رەسەنى ئەم وشەیە گۆرینى 

وشەى )حانوت(ى، ئارامیە ئەویش لەواژەى حنەى عیبرانى 
وەرگیراوە، هەر وەها ماناى جێگای تایبەتى بازرگانەکان 

دەگەیێنێت، یا شوێنى مانەوەى بازرگانەکان و جێگەى گەشتیار 
و کاروان و جێگەى کڕین و فرۆشتن هەروەها ماناى مێوانخانە 

و یانیش قەیسەریەکانە.
روونکردنەوەیەک لەسەر شێوازی خانە کۆنەکان: 
دامەزراندنى خانەکان تایبەت نیە تەنیا بە شارى 

هەولێر)ئەربیل(. بەڵکو لە هەموو شارەکانى دیکەى عێراق 
خان دروستکراوە. لە شارى هەولێر)ئەربیل( بناکردنى خانەکان 

شتێکى پێویستبووە. بۆ گواستنەوەى بازرگانى لە شارێک 
بۆ شارێکى دیکە. لەو کاتەى کە تەنیا ئاژەل ئامرازێکی 

گواستنەوەى بووە. هۆیەکەشى خراپى و مەترسى رێگاکانی 
گواستنەوە بوو. دەتوانین بڵێین: خانەکان لە کۆنەوە بۆیە 

دروستکراوە، بۆ ئەوەى ببێتە شوێنێک بۆحەسانەوە و ئاسایشى 
ئادەمیزاد و ئاژەڵەکان. بە تایبەتى کاتى شەو، بۆیە بەسیەتى 
بیرێک هەڵبکەنرێت لە ناو شار. یا دروستکردنى شورەیێک 
لە دەورا و پشتى پارچە زەویێک بۆ دروستبوونى خانێک لە 
رێگە سەرەکییەکان لە نێوان شارەکان کە پیاوێک یا زیاتر 
سەرپەرشتى بکات،  کە پێیان دەوت خانچى. خانەکان لە 

سەردەمى عوسمانیەکان بوژانەوەیەکى گرنگیان بە خۆوە بینیوە. 
رۆژ لە دواى رۆژ  گرنگیان هەبووە، هەروەها خان وێستگەى 

حەسانەوە بوو بۆ فەرمانبەرانى دەوڵەت و گواستنەوەیان، 
بەتایبەتى سەرباز و پۆستەچیەکان. پاشان ئەم خانانە زیاتر 

بایەخیان پێدرا، تاکو خان واى لێهات کە چێشتخانە، کۆگا، 
حەرەمى نوێژ، گەرماو،  قاوەخانە، ئاخور، گەوەڕى مەڕومااڵت 

و دوکان بۆ ئامادەکرنى خواردن و چاى هەبێت. 

خانەکانى هەولێر)ئەربیل( لە سەرەتاى سەدەى بیستەم تاکو 
سەرەتاى حەفتاکان  :

( 
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هونەرمەندی بە ئەزموون، جاسم لەتیف لە ساڵی ١٩٤٧ لە گەڕەکی 
عەرەب لە شاری هەولێر)ئەربیل( لەدایک بووە. هەر لە تەمەنی 

یەک ساڵیدا لەتیف عەبدوڵاڵ قادری باوکی کۆچی دواییدەکات، 
بەم هۆیەوە بە بۆشاییەکی گەورە لە ژیانیدا گەورە دەبێت.

جاسم لەتیف لە ساڵی ١٩٥٤ ناوی لە قوتابخانەدا تۆمار دەکرێت 
و دەست بە خوێندن دەکات، تاوەکو قۆناغی ناوەندی تەواو دەکات. 

بەهۆی الوازی باری ئابوورییانەوە راستەوخۆ فۆرمی دامەزراندن 
پێشکەشی بەڕیوەبەرایەتی پۆلیس دەکات و وەکو فەرمانبەر لەسەر 

ئامێری داکتیلۆ )ئامێری چاپکردن( دادەمەزرێت.

هونەرمەند جاسم لەتیف ماوەیەکی زۆر لە هەمان شوێن کاری 
کرد، پاشان خانەنیشین کرا. بەاڵم تا کۆتایی ژیانی هاوسەرگیری 

نەکرد. 

وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستانی عێراق لە بەرواری ٢ 
مانگی ئایاری ٢٠١٩ هاوردەکردنی ئۆتۆمبێلی لێدروا، چاککرا 

و ژێرئاوکەوتووی قەدەغەکرد. بڕیارەکەی وەزارەتی ناوخۆ بە 
نووسراوێکی فەرمی کە واژووی کەریم سنجاری، وەزیری ناوخۆی 

لەسەربوو، باڵو کرایەوە.

ئەو بڕیارەی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی 
هەرێم بووە هۆی نیگەرانی بازرگانانی 

ئۆتۆمبێل و کڕیارانی ئۆتۆمبێل. 
چونکە دوای دەرچوونی 

بڕیارەکە کە لە ١ی 
تەمموزەوە هاوردە کردنی 

ئۆتۆمبێلی لێدروا، چاککرا 
و ژێرئاوکەوتووی قەدەغە 

دەکات، نرخی ئۆتۆمبێل بە 
شێوەیەکی بەرچاو بەرزبوونەوەی 
بەخۆوە بینی و سارد و سڕیشی 
خستە نێو بازاڕی ئۆتۆمبێڵەوە.

وەکو هەفتەنامەی تەبا پرسیاری دوایین بارودۆخی بازاڕی کڕین و 
فرۆشتنی ئۆتۆمبێلمان لە بازرگانانی نێو پێشانگاکانی ئۆتۆمبێلی 
شاری هەولێر)ئەربیل( کرد. لەگەڵ ئەوەی بەشێکیان بڕیارەکە بە 
بڕیارێکی باش دەزانن بۆ پاراستنی سەالمەتی هاوواڵتییان، بەشی 

زۆرینەشیان نیگەرانن لە ئاکامی بڕیارەکە.

هەندرێن دلێر کورەچی، خاوەن پێشانگای ئۆتۆمبێل وتی، "لە ئێستادا 
بارودۆخی بازاڕی ئۆتۆمبێل زۆر خراپە. نرخەکان زۆر بەرزن و کڕیار 

کەمە. کڕیارەکان تەنها بە مەبەستی سەیر کردن و پرسینی نرخ 
سەردانی پیشانگاکان دەکەن".

لەبارەی هۆکاری هەڵئاوسانی نرخەکان و کزبوونی کڕین و فڕۆشتن، 
هەندرێن کورەچی ئاماژەی بەوەدا، "پێکنەهێنانی حکوومەت و 

رێک نەکەوتنی الیەنەکان تا ئێستا، بووەتە هۆی ناسەقامگیری 
بازاڕ. خەڵک پارەکانیان ناخەنە بازاڕ و کڕین. هۆکاری دیکەش 

زۆرن لەوانەش دابەش نەکردنی مووچەکان بە شێوەیەکی گونجاو و 
وەرگرتنەوەی پارەی پێشینە. لەبەر هەموو ئەو هۆکارانە خەڵک پارەی 

نییە و کڕین و فرۆشتن ئەنجام نادات".

کورەچی لە کۆتایی قسەکانیدا باسی لە کاریگەری بڕیارەکەی 
وەزارەتی ناوخۆ کرد سەبارەت بە هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل و وتی، 

"بڕیاری قەدەغەکردنی هاوردەی ئۆتۆمبیڵی لێدرا و زیان بەرکەوتوو 
کاریگەری دروست دەکات لەسەر بازاڕ. نرخەکان زۆر گران دەبن. ئیتر 

ئۆتۆمبێل نایەت و ئەو ئۆتۆمبێالنەی لەناوخۆن نرخیان گران دەبێت 
و کەس ناتوانێت مامەڵە بە ئۆتۆمبێل بکات. بەم جۆرەش بازاڕ بە 

یەکجاری دەوەستێت".

خاوەن پێشانگایەکی دیکەی ئۆتۆمبێل بە ناوی کەریم عەباس یاسین 
لە رێگەی مایکی تەبا-وە باسی خراپی بازاڕی ئۆتۆبێڵ دەکات و 
دەڵێت، "ماوەیەکە بازاڕی ئێمەی کڕیار و فرۆشیاری ئۆتۆمبێل بە 
تەواوی وەستاوە. ئەو ماوەیەی باسی دەکەین دەتوانم بڵێم لە مانگی 

سێی ئەم ساڵەوە قورستر بووە".

کەریم عەباس لەبارەی بڕیارەکەی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی 
هەرێمی کوردستانی عێراق وتی، "ئەو بڕیارەی وەزارەتی ناوخۆ 

دەریکرد کە لەدوای بەرواری ٧/١ ئۆتۆمبێلێ لێدرا و ژێر ئاوکەوتوو 
و بێ ئێرباگ داخیل ناکرێت، کاریگەرییەکی زۆری لەسەر بازاڕ 
دروست کرد. بازاڕەکە خۆی لەخۆیدا الوازە. دوای ئەو بڕیارەش 

نرخەکان بە یەکجار بەرزبوونەوە و خەڵکیش توانای کڕینی ئۆتۆمبێلی 
نەما. ئەو بڕیارە لە ڕووێکەوە بڕیارێکی خراپە. ئێمە لێرە سەیارەی 

تۆیۆتا کۆرۆالمان هەیە بە ١٣٥ وەرەقە، هەمان کۆرۆال لە کۆمپانیا 
لە سەرووی ٢ دەفتەرەوەیە. کاتێک ئۆتۆمبێلی هەرزان نامێنێ لە 

بازاڕ خەڵک ناتوانێت ئۆتۆمبێل بکڕێت".

هاوکات کەریم عەباس وتیشی، "ئەو بڕیارە قسەی زۆر هەڵدەگرێت. 
رەنگە لە بەرژەوەندی ٢ کۆمپانیا ئەو بڕیارە درابێت. ئێمە ئەو 
کۆمپانیایەمان دامەزراندووە و ئێمەش بازرگانی دەکەین بەاڵم 

دەسەاڵتی ملمالنێمان نییە لەگەڵ ٢ کۆمپانیای گەورە کە لەگەڵ 
حکوومەت دەستیان هەیە".

جیاواز لە بازرگانەکانی دیکەی ئۆتۆمبێل، رەشاد بەرزنجی لە 
لێدوانێکدا بۆ تەبا بڕیارەکەی وەزارەتی ناوخۆی بە بڕیارێکی ئەرێنی 
وەسف کرد و پێی وایە ئەم بڕیارە بە مەبەستی پارێزگاری کردنە لە 
گیان و سەالمەتی هاوواڵتییان. چونکە ئەو ئۆتۆمبێالنەی لە دوبەی 

و رۆژهەاڵتی ناورەڕاست دەفرۆشرێت و دەهێندرێتە عێراق، هیچ 
مەرجێکی سەالمەتی تێدا بەدی ناکرێت و لە کاتی روودانی هەر 

رووداوێکی هاتووچۆ دەبێتە هۆی دروست بوونی کارەساتی گەورەی 
گیانی و مرۆیی. 

رەشاد بەرزنجی لە درێژەی قسەکانیدا سەبارەت بە بڕیارەکەی وەزارەتی 
ناوخۆ ئاماژەی بە الیەنە نەرێنییەکانیش کرد و وتی، "بازاڕ خۆی 

الوازە. ژمارەیەکی زۆر لەخۆیدا زۆر 
هاتووە و بەهۆی ئۆتۆمبێل 
متمانە  بە نەبوونی 
و پێکنەهێنانی دۆخەکە 

حکوومەت و 
کێشانەی لە ئەو 

ئێستادا هەن 
پارەدارەکان 
پارەکانیان 

بازاڕ و ناخەنە 
ئابووری روونادات. بووژانەوەی 

ئەو هەموو هۆکارە لەگەڵ بوونی 
بڕیارەکەی وەزارەتی ناوخۆ بۆ الوازی بازاڕ، 

نرخی ئۆتۆمبێلی بەرزتر کرد و بە یەکجار بازاڕی  ئۆتۆمبێلی سڕ 
کرد".

لە کۆتایی قسەکانیدا بەرزنجی وتی، "راستە ئەو دۆخە لە هەموو 
کەس زیاتر زیانی بۆ ئێمە دەبێت، بڕیارەکە بازاڕی سڕ کردووە، بەاڵم 

من بە تەواوی پاڵپشتی لە بڕیارەکە دەکەم چونکە هۆکارێکە بە 
ئەوەی بازرگانی نا شارەزا ئۆتۆمبێلی کوالیتی نزم نەخەنە بازاڕ و 

گیانی هاوواڵتی نەکەوێتە ژێر مەترسی".

هونەرمەندی میللی تورکمان نەجمەدین عاشق دوای ماوەیەک چارەسەر وەرگرتن لە نەخۆشخانە گیانی لەدەستدا.

نەجمەدین عاشق لە ساڵی ١٩٥١ لەگەرەکی بوالغ-ی شاری کەرکوک لە دایکبووە، لەو چەند هەفتەیەی پێشوو بە 
هۆی تێکچوونی تەندرووستی ناوبراو گواسترایەوە نەخۆشخانە. ئەو هونەرمەندە ٦٨ سااڵنەیە لەو نەخۆشخانەیەی کە 

ماوەیەکە چارەسەری تیادا وەردەگرت کۆچی دواییکرد.  

بە بەشداری خەڵکێکی زۆر نوێژی مردووی لە مزگەوتی شێخ محێدین لە شاری کەرکوک لەسەر ئەنجامدرا 
دواتریش بەرەو گۆرستان بەڕێکەوتن و ناشتیان.

نەجمەدین عاشق، لە سااڵنی حەفتاکان لە نێو خەڵکدا ناسراوە وە لە ناوچە تورکمانییەکانیش خەڵکێکی زۆر خۆشیان 
ویستووە.

هەر لە تەمەنی منداڵییەوە السایی هونەرمەندە تورک و 
عەرەبەکانی دەکردەوە و سەرکەوتووش بوو لەو کارە. 

دوای تێپەڕبوونی کات، دوو هونەرمەندی بە توانای ئەو کاتە 
جەودەت شاکر و عەدنان کەریم ئاواز بۆ هەندێک لە هۆنراوەکانی 

دادەنێن. لە هەمان کاتدا هونەرمەندی ناودار عەدنان شاکریش 
یەکێک بووە لەو کەسانەی کە رۆڵیان هەبووە لە بەردەوام بوونی 

ئەو گەنجە.

لە ساڵی ١٩٧٣ داواکاری پێشکەشی تەلەفزیۆنی  فەرمی بەغداد 
بەشی تورکمانی دەکات و داواکارییەکەی پەسەند دەکرێت، بەم 
جۆرەش ژمارەیەکی زۆری گۆرانییەکانی تۆمار دەکرێت. ئەو 
هونەرمەندە لەپاڵ تورکمانی کە زمانی دایکیەتی، بە زمانی 

عەرەبی و کوردیش گۆرانی وتووە.

هاوکات ئەو هونەرمەندە کە لەڕووی ئەدەبییەوە کۆمەڵێک چوارینە 
و قۆریاتی نووسیوە، لە بەرواری ١٠ی ئایاری ٢٠١٩ بۆ دوایین جار 

چاوانی داخست و ماڵئاوایی لێکردین.

ژیانی هونەری:

لە سااڵنی خوێندکاریدا دەنگی سەرنجی مامۆستاکانی بەالی 
خۆیدا رادەکێشێت و بەم هۆیەوە لە الیەن مامۆستاکانیەوە دەخرێتە 

نێو گروپی گۆرانی قوتابخانە. هەروەها خوێندنەوە قورئان بە 
شێوەیەکی باش دەبێتە هۆکارێکی دیکەی راکێشانی سەرنجەکان. 

هونەرمەندی تورکمانی هەولێر)ئەربیل( جاسم لەتیف کۆچی دواییکرد

هونەرمەندی میللی تورکمان نەجمەدین عاشق کۆچی دواییکرد

بڕیارەکەی حکوومەت لە بارەی هاوەردەکردنی ئۆتۆمبێل بازاری سڕ کرد
هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم 



پسپۆڕان وەک هەموو رەمەزانێک، لەم مانگی رەمەزانەش چەند 
هۆشدارییەکیان لەبارەی گرنگی وەرگرتنی خواردنی تەندروست 

دا.

مانگی رەمەزان مانگێکە بۆ رۆژووگران کەوا تێیدا شێوازی 
خواردن و ژیانیان دەگۆڕێت. لەگەڵ هاتنی مانگی رەمەزان 
خواردنی ٣ ژەمی سەرەکی ئاسایی رۆژانەی رۆژووگران بۆ 

پارشێو و بەربانگ دەگۆڕێت کە دوو ژەمی سەرەکی قورسن. 

بۆ وەرگرتنی خواردن بە شێوەیەکی باش و هاوسەنگ، لەو بەشە 
ماوەیەی کە تێیدا رۆژوو شکێندراوە لەگەڵ ئەوەی کە پێویستە 

النیکەم کەم ٢ ژەم خواردن بخورێت هاوکات نابێت خواردنی 
ژەمی پارشێو پشتگوێبخرێت.

پێویستە لە یاد نەکرێت کەوا تەنها خواردنەوەی ئاو یاخود بەئاگا 
نەهاتن بۆ پارشێو کە زیانێکی زۆری هەیە. چونکە وەرگرتنی 

ئەم ژەمە خواردنە تێکڕای ماوەی خۆراگری برسێتی لە ١٦ 
کاتژمێر بۆ ٢٠ کاتژمێر زیاد دەکات. هەڵبەت برسێتی دەبێتە 
هۆی زووتر دابەزینی شەکرەی خوێن کە ئەمەش هۆکارە بۆ 

بەڕێکردنی رۆژەکە بە شێوەیەکی ناچاالکتر. بە پێچەوانەوەش 
ئەگەر هاتوو ژەمی پارشێو لە خواردنی قورس پێکهاتبێت ئەوا 
بەهۆی دابەزینی خێرایی چاالکی مەترسی خێرایی گۆڕانی 

خواردنەکان بۆ چەوری و زیادکردنی کێش بەرزدەبێتەوە.

لە رەمەزاندا زۆر خواردن یەکێکە لە باوترین ئەو هەاڵنەی لەکاتی 
خواردنی پارشێودا دەبیندێت. لە پارشێودا دەتواندرێت لە بەروبوومی 

وەک شیر، ماست، پەنیر، هێلکە و نانی جۆ خواردنێکی 
سوک بخورێت. یاخود دەتوانن ژەمێک هەڵبژێرن کە لە شلە و 

خواردنەکانی بە رۆن و ماست و زەاڵتە هەڵبژێرن.

ئەو کەسانەی بە درێژایی رۆژ کێشەی زۆر برسێتیان هەیە، بۆ 
خۆراگری لە دژی خاڵیبوونی گەدە و درێژ کردنەوەی ماوەی 
برسێتی دەتوانن خواردنەکانی وەک فاسۆڵیا، نۆک، نیسک، 
ساوار بخۆن. هەروەها واباشە خۆیان بەدوور رابگرن لە خواردنە 

twitter/@tbaajansi ٢٠ی ئایاری ١٠٢٠١٩

بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: شەقامی ٣٠م/ بەرامبەر هوتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێر

تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات
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Röp: Ali Antar

 چەند ئامۆژگارییەکی خواردنی تەندروست لە
مانگی رەمەزان

لەسەرخۆیی بخۆن. 
بەهیچ جۆرێک نابێت خواردنی ژەمی پارشێو پشتگوێبخرێت

 دەتوانن لە پارشێوەکانتان شیر، ماست، پەنیر، نانی جۆ یان شۆربا 
وە ئەو خواردنانەی کە لە رۆنی زەیتون دروستکراون  یانیش 

جەمێک کە لە ماست و زەاڵتە بخۆن.
لە بەربانگ دەتوانن لە سەرتادا  خواردنێکی سوک بخۆن وەکو 

تەماتە، زەیتون یانیش شۆربا دوای ١٠-١٥ خولەک گۆشتی 
کەم چەوری، خواردنی سەوزە یان بە زەاڵتە دەتوانن بەردەوام بن لە 
خواردن. ئەو خواردنانەی کە وزە دەبەخشن و شەكری خوێنیش بە 
شێوەیەکی هاوسەنگ رادەگرن بریتین ) نانی سپی، برنج یاخود 

ساوار، نانی کەپەک یانی ماکەرۆنی کەپەک هتد. وە پێشنیار 
دەکرێن بۆ خواردن.

لە بەربانگدا لە شوێنی ئەو شیرنییانەی کە زۆر شیرن و چەورن 

دەتوانن شیرەمەنیەکانی وەکو سوتالج محەلەبی، گولالچ یانیش 
ئەو شیرنەمەنیانەی کە لە میوە دروستکراون بخۆن. 

بۆ ئەوەی هەست بە تێنویەتی نەکەن لە نێوان بەربانگ و 
پارشێودا ئاوێکی زۆر بخۆنەوە. جگە لە ئاویش لە شوێنی ئەو 

خواردنەوانەی کە کافاینیان تێدایە شیر، ئاوی میوە، چای 
رووەکی وەکو ئەفالمور و رۆسهیپ بخورێتەوە باشە.

شێوازی لێنانی خواردنەکان یان برژاندنیان گرینگیەکی زۆری 
هەیە. بە تایبەتی خواردنی براژو، کواڵو  ئەو خواردنانەی کە 

بەهەڵم دەکوڵێندرێت زۆر باشە بۆ تەندروستی ئەو جۆرە خواردنانە 
بخۆن.

خۆتان دوور بگرن لە خواردنی سورکراو و چەور.

کاتژمێرێک یان دوو کاتژمێر دوای بەربانگ بە پێ رۆیشتن 
بۆ ماوەیەکی کورت یارمەتی هەرسکردنی خواردن دەدات لە 

جەستەدا.

بەهۆی گۆڕانی کاتی خواردنەکان  ئەگەری هەیە دوچاری 
کێشەی ریخۆڵەکان بیت بۆ ئەوەش  دەبێت ئاگاداری شلەی نێو 

جەستەمان بین بۆ ئەوەی دوچاری نەبینەوە و توشی كێشە نەبین. 
هەروەها خواردنی  ئەو خواردنانەی کە رێژەی ریشاڵیان زۆرە وەکو 

پاقڵەمەنییەکان، دانەوێڵەکان و سەوزەکانیش لە الیەکی دیکەوە 
لە نێوان ژەمە خۆراکەکان میوەی تازە و وشککراو، خورما، 

گوێز، بندق و باوی باشە.

چەور و سوێر و قورسەکان کە بە هەویر درووست دەکرێت.

لەو ماوەیەدا ئەو الیەنەی پێویستە ئاگاداری بین لە خوانەکانی 
بەرەبانگ هۆشیار بوونە لە ئامادەکردنی خواردنەکان و  رێژەی 
خواردنی خواردنەکانە. لە خوانەکانی بەرەبانگدا ٢-٣ ئەوەندی 
خواردن بەردەستە کە مرۆڤێک پێی تێر دەبێت. بەهۆی ئەوەی 
لەماوەی بەرەبانگدا رێژەی شەکری ناو خوێن کەمە، مرۆڤ 

ئارەزوو دەکات و پەنادەباتە بەر زۆر خواردن. یەکێک لەو هەڵە 
باوانەی ئەنجامدەدرێت خواردنی رێژەیەکی زۆری خۆراکە 
بەشێوەیەکی زۆر خێرا. مێشک ١٥ بۆ ٢٠ خولەک دوای 

تێربوون فرمانی تێربوون دەنێرێت. بەهۆی خواردن بەشێوەیەکی 
خێرا لەم ماوە کورتەدا رێژەیەکی بەرچاو ئەو خواردنانە دەخورێت 
کە وزەیەکی زۆر دابین دەکەن. ئەم دۆخەش لەالیەنی تەندوستی 

مەترسی درووست دەکات، هاوکات رێخۆشکەرێک دەبێت بۆ 
زیادکردنی کێش لە رۆژانی داهاتوودا.

خواردنه وه ی شله مه نی به  پێی پێویست!

جەستە لە بەرامبەر  پەیوەستبوونی بە گەرمی و شێداری 
وبەرزبوونەوەی گەرمی الشە کار دەکات بۆ ئەوەی حاڵەتێکی 

گونجاو بدۆزێتەوە. بە هۆی کاریگەری گەرمی  زۆر 
ئارەقکردنەوە گەر بێتوو جەستە ئاوی پێویست وەرنەگرێت کە بە 

هۆی ئارەق کردنەوە لەدەستی داوە ئەوا دوچاری لەهۆشچون، 
هەستکردن بە ناڕەحەتی لە جەستەدا و سەر سووڕان و هەندێک 

کێشەی تەندروستی تر دەبێتەوە.
لە مانگی رەمەزاندا جەستە زیاتر پێویستی شلەمەنییەکان هەیە. 

دوای ماوەیەکی زۆر لە برسییەتی پێویستە ئەو  شلەیە بۆ جەستە 
دابین بکات بۆ ئەمەش لەگەڵ بەربانگ و دواتریش خواردنەوەی 

ئاوێکی زۆر  زۆر گرینگە بۆ جەستە. ئەمە بە تایبەتی بۆ 
بەتەمەنەکان، ئەو کەسانەی نەخۆشی گورچیلەیان هەیە هەروەها 
نەخۆشیەکانی دڵ و پەستان پێویستە لە ژێر کۆنترۆڵی دکتۆر 

بن لە بارەی بەکارهێنانی شلەکان.  بەم شێوەیە جەستە تەندروستر 
دەبێت.

لە رۆژێکدا پێویستە نزیکەی ٢-٢،٢٥ لیتر)١٢-١٤په رداخ   
ئاو( بخورێتەوە. لەگەڵ ئەمەش لە مانگی رەمەزان ئەو 
خواردنەوانەی کە لە جێگای ئاو دەخورێنەوە بریتین لە 

ماستاو، شەربەتی میوەی سروشت، سۆدەی سادە.. هتد. بە 
شێوەیەکی بەرچاو گرینگیان هەیە.

لە شوێنی ئەو خواردنەوانەی کەکافاینیان تێدایە شیر، ئاوی 
میوە، چای رووەکی وەکو ئەفالمور و رۆسهیپ بخورێتەوە.

کاتێک کە رۆژو دەگرن سەرنج بدەنە سەر هاوسەنگی 
خواردنەکانتان.

لە شوێنی ئەوەی بە یەک جار خواردنێکی زۆر داوا بکەیت یان 
بخۆیت ئەوا لە دوای بەربانگ ئەم خواردنە بە شێوەیەکی کەم 

کەم بخۆیت باشترە.
دووربکەونەوە لە خواردنی خواردن بە خێرایی خواردنەکان بە 


